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Ha kellett, hajnalban szereztek érvényt
a súlykorlátozásnak a városrendészek

Az önkormányzat lakossági kérésre kezde-
ményezte a 3,5 tonnás össztömegnél nehe-
zebb gépjármûvek kitiltását a II. kerület-
bôl, köztük Pesthidegkút-Ófalu utcáiról. A
régi városrész szûk utcái között gyakran 40

tonnás monstrumok szállították terheiket,
fôként a régi kôfejtô irányába, hogy a rekul-
tiváció alatt álló bányánál rakják le a szállít-
mányt. Rövidítés céljából a kanyargós, me-
redek utcákat használták a jármûvek sofôr-

jei, sok pesthidegkúti életét keserítve meg
ezzel. A nagy teherautók jelentôs por-
szennyezésére, a hangos jármûvekre, tönk-
retett utakra és repedezô házakra panasz-
kodtak a környéken élôk.

A behajtási tilalom elrendelését követôen
a bányába tartó teherautók már nem hasz-
nálhatják az ófalui kis utcákat, hanem Soly-
már felôl kell a területet megközelíteniük.

A lakosság, vagy a területen mûködô vál-
lalkozások megrendelésére érkezô egyéb te-
herautóknak a behajtáshoz elôzetesen útvo-
nalengedélyt kell kérniük.

— A Városrendészet más szállítási lehe-
tôséget javasolva utasítja el, vagy hagyja jó-
vá a behajtási engedélyeket, amelyeket vé-
gül Budapest területére a fôvárosi önkor-
mányzat erre szakosodott cége ad ki —
mondta Vajthó Gábor, a Városrendészeti
Csoport vezetôje. — Sok esetben a súlyo-
sabb gépjármû helyett inkább több, de ki-
sebb teherautó használatára teszünk javas-
latot, így a szükséges szállításokat — példá-
ul építkezés, földmunkák — is el tudják vé-
gezni a fuvarozók a lakosság kisebb zavará-
sa mellett.

(Folytatás a 4. oldalon)

Várja a gyerekeket a Mátyás király játszóudvar
A Kultúrkúria kertjében épülô különleges
játszótérrôl sokan hallottak már, de aki
nem találkozott még a nagyméretû fatáblá-
ra festett látványtervével, az valószínûleg
nehezen tudja elképzelni, milyen is lesz ez
a több ütemben elkészülô tematikus játszó-
tér, melynek elsô részét április végén vehe-
tik birtokba a gyerekek.
Tematikus, mert Mátyás királyunkat törté-
neti, mitikus és mesei közegben ismerhe-
tik meg a gyerekek, akik — a felnôttekkel
együtt — a szobrok, játszóeszközök, ku-
lisszák által megidézett kenyérmezei csata
kellôs közepén, a kolozsvári bíró udvarán
vagy a pálos atyák szentélyében érezhetik
majd magukat.

A játszóudvar tartalmában hat önálló egy-
ségre tagolódik. A fogadóépület a pesthi-
degkúti Zsíroshegyi út mentén található
Szentkút épületét idézô ivókút, ahol Má-
tyás király kínál friss vizet a szomjazónak.
Az emeletrôl csúszda vezet a homokba.

(Folytatás a 3. oldalon)
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K Ö Z É R D E K Û A D A T O K

A önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati Cso-
port Pesthidegkút
(Hétfôn és pénteken délelôtt
csak elôre bejelentkezett
ügyfeleket fogadnak)

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Telefon: 376-5966
Telefon/fax/idôpontfoglalás: 376-8678

Hétfô: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–13.30

Városrendészet Pesthideg-
kúti Kirendeltség

Közösségi Ház, 1028 Máriaremetei út 37.
Kozma Sándor közterület-felügyelô
Mobil: (06 30) 560-3939
Telefon: 376-8678, 376-5966
e-mail: kozterulet.pesthidegkut@

masodikkerulet.hu
www.2keruletkozterulet.shp.hu

Hétfô: 13.30–18.00
Szerda: 8.00–16.30
Péntek: 8.00–11.30

Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendôrkapitányság Rómer Flóris u. 6. Tel./fax: 346-1800

Közép-budai Tûzôrség 1021 Budakeszi út 45. Tel.: 459-2301

II. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok
Pesthidegkúti Egyesülete

1029 Dombos utca 22.
Ügyelet 0–24 óráig:
(06 30) 621-0342

Telefon: 397-1266
kszp2@freemail.hu

Ü G Y E L E T E K

Gyermekorvosi ügyelet
1023 Bolyai utca 5–7.,
Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
A épület, tel.: 212-5979

hétfô–péntek:
20.00–8.00,
szombat–vasárnap:
24 órás ügyelet

Felnôttorvosi ügyelet 1027 Ganz utca 13.
Tel.: 202-1370

mindennap: 24 órás
ügyelet

Fogorvosi ügyelet
Stomatologiai Intézet

1088 Szentkirályi utca 40.,
Tel.: 317-6600

8.00–12.00, 14.00–
18.00, 20.30–5.00 óra
között

Ügyeletes gyógyszertár:
Szent Margit Gyógyszertár

1026 Frankel Leó út 22.,
Tel.: 212-4406

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik
8000 példányban, havonta egyszer. Új hirdetôink az elsô
hirdetésük árából 15% kedvezményt kapnak.

Méret Színes Fekete-fehér

1/1 (189×269 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa
1/2 (189×133 mm, 93×269 mm) 45 000 Ft + áfa 37 000 Ft + áfa
1/4 (93×133 mm, 189×65 mm) 30 000 Ft + áfa 24 000 Ft + áfa
1/8 (93×65 mm, 45×133 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa
1/16 (45×65 mm) 7 000 Ft + áfa 5 500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következô Hidegkúti Polgárba: 2009. május
13-án 11 óráig a 316-3410-es telefon/faxszámon, vagy a lud-
wig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

H I D E G K Ú T I F O G A D Ó Ó R Á K

dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz—KDNP, 10. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Bándy Péter VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 11. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 70) 578-9797

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

Korodi Enikô VÖK-tag
SZDSZ, listás

elôzetes idôpont-egyeztetés
(06 30) 949-2425

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz—KDNP, 12. vk.

elôzetes idôpont-egyeztetés:
(06 20) 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház,
Máriaremetei út 37.

dr. Balsai István
országgyûlési képviselô,
2. választókerület

május 21-én 18 óra
(tel.: 441-5143,
istvan.balsai@parlament.hu)

Pesthidegkúti Közösségi Ház
1028 Máriaremetei út 37.

Budai EU-majális
Mindenkit szeretettel várnak a Klebelsberg Kuno Mûvelôdési Köz-
pontba (1028 Templom utca 2–10.) május 24-én vasárnap 14 órá-
tól. Élô sramlizene és kirakodóvásár várja az érdeklôdôket, fellép
a Csillagszemû együttes. Beszédet mondanak Schmitt Pál és Gál
Kinga, a Fidesz EP-képviselôjelöltjei. A rendezvény házigazdája
dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere és Gulyás Dénes ország-
gyûlési képviselô.

Figyelmeztetések parlagfû miatt
A parlagfû elleni fellépés keretében a Városrendészet évek óta fi-
gyelmezteti, és szükség esetén bírságolja is a parlagfûvel szennye-
zett területek tulajdonosait. A gyomnövény jelenléte nem egyedül
a gondozatlan és beépítetlen telkek velejárója. A Fôvárosi Közgyû-
lésnek a fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) sz. ren-
delete szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelôje, használója) köte-
les gondoskodni a beépítetlen telekingatlan, illetve az ingatlan és
az ingatlan elôtti járda, a járda és az úttest közötti terület gondozá-
sáról, tisztán tartásáról és gyommentesítésérôl. Aki ennek nem
tesz eleget, szabálysértést követ el, és 30 ezer forintig terjedô pénz-
bírsággal sújtható. A Városrendészet regisztrálja a parlagfûvel fer-
tôzött területeket, majd az érintetteknek figyelemfelhívó levelet
küldenek ki a napokban.

Véget ért az avarégetési szezon
A Városrendészet tájékoztatja a kerületben lakókat, hogy az
avar- és kertihulladék-égetés szabályozásáról szóló 17/1992.
(XI. 16.) sz. kerületi rendelet értelmében csak hétköznapo-
kon, kizárólag október 1. és április 30. között, 10 és 18 óra kö-
zött szabad avart, kerti hulladékot égetni. Azt is száraz álla-
potban és a tûzvédelmi elôírások betartásával. Közterületen ti-
los az égetés. Kerti hulladék a száraz lomb, nyesedék, illetve
gally, elszáradt növény, gyümölcs. A zöldhulladék engedélye-
zettôl eltérô égetését a Városrendészet ellenôrzi és szükség
esetén szankcionálja.

Föld napi szemétszedés

A Föld napja alkalmából április 25-én szombaton a városrészi önkormányzat
képviselôi, néhány lelkes helyi lakos és az 1000. sz. Szent Korona
Cserkészcsapat tagjai megtisztították a Széphalom Bevásárlóközpont és a
Profi közért környékét a Hidegkúti út mentén, a solymári elágazástól a
Bölény utcáig húzódó területet a Máriaremetei út mentén, a solymári
városhatár területét és a Turul utcai szelektív hulladékgyûjtô-sziget
környékét. A csapat mintegy húsz zsák szemetet szedett össze.
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Új játszóhely a Kultúrkúria udvarán
(Folytatás az elsô oldalról)

A fogadóépülettôl jobbra — kis liget köze-
pén — négy pálos atya tartja a csillagos ég
boltozatát, melynek nyílásai csillagjegyek
formáit kiadva varázslatos fényhatást hoz-
nak létre. Középen ügyességi, képességfej-
lesztô játék található.

A bejárattól balra Mátyás királyt és fé-
nyes kíséretét láthatjuk, ahogy lovaikon a
kalmárlelkû Friderik királyhoz vonulnak,
hogy a Magyar Szent Koronát 80 ezer arany-
forintért tôle visszavegyék. A királyt, lova-
sokat ábrázoló festett tábla elôtt elevene-
dik meg a menet. Mi is tagjai lehetünk a fô-
méltóságoknak, csak fel kell szállnunk az
egyik rönkhintanyeregbe. Nemzetünk áldo-
zatvállalásának állít emléket a rönklabirin-
tus közepén oszlopokra helyezett Korona
nagyméretû mása. A játékos feladatokkal
szegélyezett utak az igazság rögös ösvényét
jelenítik meg.

A negyedik színhely Kolozsvár, ott is a ha-
talmával visszaélô bíró portája. Udvarába
Kolozsvárt és városkapuját megidézô, tám-
falként is szolgáló, festett kulisszán át jut-
hatunk. Fogócskázásra, bújócskázásra kivá-
lóan alkalmas e hely, ahol a spalettás abla-
kok szerepjátékokra adnak lehetôséget. A
kolozsvári bíró portáján rönkökbôl rakott
„Itt járt Mátyás király” mászóka mellett
több ügyességi, egyensúlyozást fejlesztô ját-
szószer található, de kiemelkedik az egyik
fô motívum, a mókuskerék, melynek vég-

nélküli forgását a nagyobbacskák számára
készült mászófal hátoldalára festett bíró ár-
gus szemekkel ªgyeli. A mókuskerék rúd-
ját tartó hajdú félszobra is ezt erôsíti: erô-
szakkal érvényesül itt az akarat. A bíró ud-
varának végében Mátyás király kétszeres
méretû mellszobrának karjai mérleghinta-
ként mûködnek: fenségesen tesz igazságot,
világosságot hozva közénk.

Az ötödik színhely a kenyérmezei sík,
ahol elszántan néz farkasszemet az elbiza-
kodott Ali bég serege a lelkes magyar vité-
zekkel. A drótkötélpálya azt a jelenetet idé-
zi, mikor Kinizsi Pál felmentô serege élén
a janicsárok közé vágtat, egyszerre két kard-
dal küldve a másvilágra a törököket. A ke-
nyérmezei síkon található még három
ügyességi játék: egy ferde tengelyen forgó
janicsáron, egy rugón mozgó szpáhin pró-
bálhatják ki magukat a küzdeni vágyó gyere-
kek. A harmadik egy tengelye körül elfor-
gatható katonákat ábrázoló hengerszobor,
a keresztirányú vágások miatt azonban test-
részeik összekeveredtek, ezeket a megfele-
lô helyre kell forgatni.

A játszóudvar utolsó és egyben legmaga-
sabb pontján elhelyezkedô „stációja” a Má-
tyás király barlang és homokozó. Egy szlo-
vén legenda meséli, hogy Mátyás király a
hegy gyomrában alszik egy vasasztal mö-
gött, az asztalon kenyér, kupában bor. Csak
akkor ébred fel, ha már nagyon sokan
imádkoznak érte és óhajtják eljövetelét. Ek-
kor eljön fekete serege élén, és elhozza a
várva várt igazságot és fényt… A bejáratot
nyolc feketeseregbéli páncélos vitéz ôrzi.
Mátyás oroszlános asztalán négy beépített
homokozóformával játszhatnak a kicsik:
kosfej, bak, mérleg és rák, továbbá egy for-
gatható serleggel. Az asztal mögött Mátyás
életnagyságú trónoló, alvó szobra, mögötte
festett baldachin. Mellette a történelmi Ma-
gyarországot ábrázoló képességfejlesztô já-
ték.

Mindennek a megvalósításához persze
még sok idô, pénz és munka szükséges. A
II. kerületi Önkormányzat idén újabb 5 mil-
lió forintot áldoz arra, hogy a maga nemé-
ben páratlan játszótér közelebb kerüljön a
megvalósuláshoz. Szentirmai-Zöld

Az ünnepélyes megnyitó éppen la-
punk megjelenésekor, 2009. április
30-án lesz 11 órakor. Azokat a kisgyer-
mekes családokat is, akikhez az át-
adás híre késôn jut el, arra biztatjuk,
hogy menjenek el, tegyék próbára ma-
gukat és ezt a különleges, új hidegkú-
ti játszóteret.
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Hiába lopták el a tiltó táblákat
(Folytatás az elsô oldalról)

A csoportvezetô elmondta, hogy a korláto-
zó táblák kihelyezését követôen a II. kerüle-
ti közterület-felügyelôk és a rendôrség kö-
zös járôrszolgálattal ªgyelték, hogy a gépko-
csivezetôk betartják-e a szabályokat. A kez-
deti idôszakban tucatjával szegték meg a so-
fôrök a korlátozást, és ªttyet hányva a Hi-
degkúti út becsatlakozásainál kihelyezetett
táblák tiltó hatályára, továbbra is a lakóöve-
zeten keresztül közelítették meg a bányát
és a más úticélokat.

A Városrendészet aktív jelenléte szem-
mel láthatóan a teherautó-forgalom vissza-
szorulását eredményezte, fôként napköz-
ben. A járôrök folyamatos jelenléte és a te-
temes büntetési tételek arra késztették a so-
fôröket, hogy a hajnali órákban bonyolít-
sák le a fuvarokat Ófalun keresztül.

— A rendôrség és a közterület-felügye-
let mind gyakrabban várta a szabályszegô
teherautósokat már reggel négy órától —
tette hozzá Vajthó Gábor. — Az eredmény
még számunkra is meglepô volt, mert
akadt olyan reggel, hogy húsz megpakolt te-
herautót kellett rakományukkal együtt
visszafordulásra kényszeríteni Pesthideg-
kút utcáiról. A Városrendészet tapasztalatai
alapján mind kevesebben próbálkoznak
meg a szabályszegéssel, amiben a fuvaron-
kénti húszezer forintos büntetés is komoly
tényezô lehet, hiszen így már nem éri meg
az ófalui kerülôút.

szeg

Kevesebb a teherautó Ófalun

Krôninger Pál: Házunkat száz évvel ez-
elôtt építette édesapám, de csak a teher-
autók tudtak benne repedéseket okozni.
Tönkrementek a környezô utak, amelye-
ket nem ilyen súlyú és számú gépeknek
terveztek. Mostanában azt tapasztaltam,
hogy a nagy tehergépjármûvek végre el-
tûntek a környékrôl, aminek ideje volt,
mert az átmenô forgalmat nem bírják a ré-
gi kis utcák.

Zegnál Márta: Sajnos, a személyautók for-
galma is megnôtt, és túl gyorsan is hajta-
nak Ófalu utcáin, de legalább a teher-
autó-forgalom érezhetôen csökkent. Per-
sze, a nehéz jármûvek estében nem is a se-
bességével volt gondja az itt élôknek,
mert lassan haladtak az emelkedôs uta-
kon, zajuk és füstjük azonban rendkívül
zavaró volt. Szállítani kell, de csak bizo-
nyos határon belül.

Kozma Sándor közterület-felügyelô: Fo-
lyamatos jelenlétünkkel próbáljuk az itt la-
kók nyugalmát biztosítani és visszafordu-
lásra késztetni a tilosban járó teherautó-
kat. Azt tapasztaltuk, hogy akit egyszer
rajtakaptunk, másodszorra már nem pró-
bál behajtani a súlykorlátozott övezetbe.
A Városrendészet most mobil, több nap-
nyi anyagot felvevô kamerákkal is figyeli a
behajtó gépjármûveket.

MIT SZÓL HOZZÁ?

KAMERÁVAL FIGYELIK A TEHERAUTÓKAT. Ha nincs tiltás, nincs büntetés — gon-
dolhatták azok, akik a napokban leszerelték a 3,5 tonnás össztömegnél nehezebb te-
hergépjármûvek kitiltását jelzô közlekedési táblát Pesthidegkút több utcájában. A Vá-
rosrendészet továbbra is ellenôrzi a behajtó teherautókat, sôt, a technika segítségét
hívva, mobil kamerákat is kihelyeztek több ófalui utcában. A folyamatosan rögzített
felvételek alapján tudni lehet, hogy mely teherautó szegte meg a szabályokat. A Vá-
rosrendészet kéri a környéken lakókat, hogy saját nyugalmuk biztosítása érdekében
is jelezzék, ha hasonló esetrôl szereznek tudomást, vagy szemtanúi voltak a táblák le-
szerelésének.
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Mi történik a hulladékkal,
ha az ipar vagy a mûvészet újra felhasználja?

Erre a kérdésre kaphatott több mint
kielégítô választ, aki ellátogatott a
Kultúrkúriába erre a nem mindennapi
kiállításra. A kiállítás elsô bemutatóját
az Öko-Pack Kht. kezdeményezésére
és szervezésében 2006. márciusában
tartották a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium
fôvédnökségével.

A rendkívüli érdeklôdésre való tekintettel
azóta huszonnégy nagyvárosban több mint
százezer érdeklôdô láthatta a kiállításon
megjelenô nyolcvan hazai újrahasznosító
cég termékeit és a legjelentôsebb magyar-
országi hulladékfeldolgozók és hasznosí-
tók bemutatkozó anyagait. A pesthidegkúti
kiállítást is nagy sajtó- és közönségérdeklô-
dés övezte — nem véletlenül.

Az emberiség az ipari, technológiai éssze-
rûség és a specializálódó tömegtermelés ve-
zérelte növekedési kényszer spirálpályáján
robog. A természeti erôforrásokat kizsák-
mányoló és elszennyezô, a termôföldek ho-
zamát mesterségesen felpörgetô és elérték-
telenítô élelmiszer-, gyógyszer- és gépipar
árnyékában a Föld tüdejét jelentô erdôsé-
gekbôl minden nap több focipálya nagysá-
gú terület tûnik el, egyre kevesebb a tiszta,
iható víz, a friss, szívható levegô és az egész-
séges termôföld. Az ember állítólagos fel-
szabadulása a természeti kényszerûségek
uralma alól — a valóságban a szülôföld és az
anyatermészet különös adottságaitól és ha-
gyományaitól — önazonossága gyökereit
metszette el.

Külsô, természeti környezetünk és gon-
dolkodásmódunk belsô természete — lévén
e kettô egymástól elválaszthatatlan — egy-
idejû válságát éljünk napjainkban, és a baj-
ba jutott emberi természet keserû helyzete

egyre vészterhesebb jövôképet tár elénk.
Meg kell tanulnunk ésszerûen bánni erô-
forrásainkkal. Ha kitörni nem is tudunk a
fogyasztói társadalomból, váljunk legalább
öntudatos fogyasztókká! Szemléletváltásra
és olyan jövôkép kialakítására van szükség,
amely a jövendô generációkért, születendô
gyermekeinkért is vállalja a felelôsséget!
Tudatos vásárlásra, környezettudatos szem-
léletmódra és ezt szolgáló cselekvésre van
szükség.

Erre tanítja az érdeklôdôket ez a vándor-
kiállítás, erôsítve és gazdagítva a látogatók
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási
kultúráját és ismereteit, felhívva a figyel-
met a megelôzésre, hiszen az a legjobb hul-
ladék, amely nem is keletkezik! Ilyen hulla-
dékmegelôzés például a komposztálás. A
háztartási szilárd hulladék egyharmada-fe-
le helyben komposztálható szerves anyag
(országosan évente mintegy 1,5–2 millió
tonnáról, vagyis több Gellérthegynyi
mennyiségrôl beszélhetünk, amely — mint
a növényvilág számára nélkülözhetetlen
tápanyagforrás — a talajokból is egyre in-
kább hiányzik).

A kiállítás megjelenésében is tükrözte az
újrahasznosított anyagok felhasználási le-
hetôségeit, hiszen a kiállítás installációja
maga is kartonpapírból készült (falak, asz-
talok, fotelek). Ezen kívül számtalan hét-
köznapi használati cikket, terméket, megol-
dást és kreatív alkotást láthattunk, ame-
lyek körülvesznek bennünket, és nem is
gondolnánk, hogy korábban haszontalan-
nak minôsített hulladékból készülnek. A
cikk szerzôjének kedvenc kiállítási tárgya
az egyik napraforgós Van Gogh-kép lenyû-
gözô reprodukciója volt, melyet a mûvész
hazai ásványvizes PET palackok különféle
színû mûanyag kupakjaiból készített el.

A kiállítás népszerûsíti a szelektív hulla-
dékgyûjtést és újrahasznosítást, erôsíti az
újrahasznosított anyagból készült termé-
kek iránti bizalmat, és meggyôzi a látogató-
kat, hogy a külön gyûjtött anyagokat nem
öntik össze, hanem újrahasznosítják. A ki-
állítást megnyitó hidegkúti önkormányzati
képviselô, Skublicsné Manninger Alexandra
is erre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva a
kerület jövôbeni elkötelezettségét is.

Eszem

Zöldprogramok Hidegkúton
Május 25-én 19 órakor kezdôdik a Borospince estek következô programja, amelyen
kóstolóval egybekötött Szent Orbán-napi bioborbemutató várja a borbarátokat. Az
esten bemutatkozik a Korom családi bioborászat. Korom Péter kesztölci bioborász a
borról, a biobor megkülönböztetô technológiájáról tart elôadást. Az elôadás során ti-
zenhárom fajta borból kóstolhatunk, és szavazhatunk a legízletesebb fajtára. A kósto-
lót Varga István pomázi biokonyhájának menûsora kíséri: bio tökmagos tönkölypogá-
csa, bio kecskesajtos mini pizza, bio medvehagymás hajdinalepény, bio mazsolás ré-
pasüti, bio csokoládékocka. Ha már mindent tudunk a borról és ettünk-ittunk is ele-
get, jöhet a szórakozás. A bûvészkedést követôen bordalokat hallgathatunk gitárra
Pipó József elôadásában. Jegyár: 1000 Ft.

Május 23-án 10 órától gyógynövénytúra indul Papp Orsolya vezetésével. Május
26-án 18 órától a Zöldág elôadássorozatban ezúttal az ökoház építésének gyakor-
lati tapasztalatait osztja meg velünk az elôadó, Varga Illés Levente építész, az Archi-
link és az Ökotrend szerkesztôje. A részvétel mindkét programra ingyenes, de a rész-
vételi szándékot a (06 30) 642-3208-as telefonszámon vagy a zoldag@kulturkuria.hu
e-mail címen kérik elôre jelezni.
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Egyházi hírek
A Széphalmi Jézus Szíve Plébánia közösségének programjai: Április 25-
én szombaton 18.30 órakor gitáros mise, május 1-jén pénteken egész napos
szentségimádás, május 3-án vasárnap, a 9 órai szentmise után anyák napi ün-
nepség, az édesanyák köszöntése és a Ökumenikus iskola 26 fônyi színjátszócso-
portjának vendégszereplése Lakó Márta tanárnô vezetésével. Lázár Ervin: Négy-
szögletû kerek erdô címû darabját adják elô a Biblia-kör meghívására. Május
8-án pénteken egész napos szentségimádás, május 10-én vasárnap 9 órakor
bérmálás; az ünnepi szentmisét bemutatja és a bérmálás szentségét kiszolgáltat-
ja dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök. Május 15-én pénteken
egész napos szentségimádás. Május 16-án szombaton közösségi nap lesz Ger-
csén.

*
A Hidegkúti Polgár elôzô számába sajnálatos hiba csúszott, a 6. oldalon a Bib-
lia-kör helyesen a Széphalmi Jézus Szíve-templomban mûködik. A hibáért elné-
zést kérünk.

A Biblia-kör 2008. május 19-én alakult Gyetván Gábor plébános atya vezeté-
sével. Az újszövetségi Szentírást csoportosan olvassák, és irányított megbeszélé-
seken ismerkednek vele. Emellett rendszeresen szervez különbözô hitéleti vonat-
kozású programokat is. A kör minden hónap harmadik hétfôjén 20 órától tartja
összejöveteleit a Széphalmi Jézus szíve templom közösségi termében, a 1028
Kossuth u. 13. alatt. A kör nyitott, tagjai minden érdeklôdôt szeretettel hívnak.

A Biblia-kör programjai: május 18-án este 20 órától elôadások a Regnum
Marianumról és a Zászlónk címû katolikus ifjúsági lapról. Június 15-én 20 órá-
tól Vécsey Annamária beszámolója a Budapestrôl Medjugorjébe gyalogosan
megtett zarándoklatáról az útról készített DVD lejátszásával.

*
A Pesthidegkúti református egyházközség jubileuma: (1028 Hidegkúti út
64–66.) Május 16-án a 10 órakor kezdôdô jubileumi ünnepségen emlékeznek a
pesthidegkúti református templom felszentelésének 70. évfordulójára. Igét hir-
det dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke. Az ünne-
pi istentisztelet után szeretetvendégségre várnak mindenkit.

Összeállította Raduj Klára

Minden nap ajándék

Lehet, hogy az egész második kerületben Lázár Julianna fogadta
ebben az évben a legtöbb húsvéti locsolót. Több generáció össze-
sen 35 képviselôje tett látogatást Julika néninél, a gyönyörû Lá-
zár-villa lakójánál.

— A húsvétolás nálunk régi hagyomány. Az édesanyám volt
ugyanis egész Hidegkút Lázár nénije, aki az emberek testét-lelkét
ápolta, mikor mire volt szükség. Csodálatos asszony volt, aki me-
legséget sugárzott magából. Ôhozzá minden évben jöttek a locso-
lók, a kicsi gyerektôl kezdve az idôs emberekig, és ez a szép hagyo-
mány azóta is megmaradt. Igaz, amikor meghalt a nôvérem, keve-
sebben jártak el, de pár éve, úgy tûnik, megint divatba jött a locso-
lás, mert nagyon szép számmal jönnek. Minden évben készülök a
húsvétra, nagy örömmel várom a locsolókat. Festek piros tojáso-
kat, hiszen az hozzátartozik az ünnephez. Van egy kis füles kosa-
ram, azt mindig telepakolom ªnomságokkal, édességgel, csokolá-

déval, a gyerekeknek rágógumival. Aki jön locsolkodni, választ-
hat. Idén egy családból eljött a nagyapa, akit én még bölcsôben
ringattam, a papa, aki ma már nôgyógyászként dolgozik, és hozta
magával két kicsi ªát is. De ez még nem minden! Egyszer csak
megjelent nyolc férª ragyogóan felöltözve, mindenféle zeneszer-
számmal. A menet élén egyházközségünk elnöke, Kalotay János ba-
rátom. Hoztak magukkal egy dudást, aki fújta nekem a nótákat, én
meg énekeltem. Nagyon szép nap volt, mindig emlékezni fogok
rá.

Ebben a korban, fôleg egy szívinfarktus után, már minden nap
ajándék. Egy kedves barátnômtôl kaptam egy költeményt, egy hí-
res perzsa költô mûvét. Így szól:

Mint esôcsepp tavasszal,
Mint ôsszel a lanyha szél,
úgy tûnt el ifjúságom,
S örökre itt a tél.

Volt dolgom itt a földön,
S még lenne is talán,
De a tevém már letérdelt,
S indult a karaván.

— A tevém már nekem is letérdelt, de én még nem vagyok haj-
landó felszállni rá! — nevet jóízûen Julika néni.

Lázár Julianna június 30-án ünnepli 88. születésnapját. Születé-
sétôl fogva Hidegkút lakója, ugyanabban a házban él, ahol 1921-
ben meglátta a napvilágot, sôt, még az ágy is megvan, amelyben
édesanyja világra hozta. Sokat mesélt szülôházáról és családjáról
is. A vele készült interjút a Hidegkúti Polgár következô számában
olvashatják a városrész lakói. Péter Zsuzsa
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Színházi estek a Kultúrkúriában
Aki színvonalas színházi estére vágyódik, de nincs kedve kimozdulni szûkebb hazájából,
annak két remek elôadást ajánl a mûvelôdési központ. Május 11-én 19 órakor kezdôdik
Molnár Ferenc Játék a kastélyban címû három felvonásos színmûve a kecskeméti Kato-
na József Színház elôadásában, Cseke Péter rendezésében. Molnár Ferencet a huszadik
század elsô három évtizedének egyik legsikeresebb drámaírójaként tartja számon a szín-
háztörténet. Sikerének titka a remek történetek, a pergô párbeszédek és a sok-sok po-
én.

A Játék a kastélyban egyetlen, véletlenül kihallgatott párbeszéd mesterien kigondolt
megmagyarázására épül, vagyis egy nyilvánvaló, de zseniális hazugságra, amilyen csak
egy olyan drámaírónak juthat eszébe, mint Molnár Ferenc, alias Turai…

Ádám Albert, a fiatal zeneszerzô akaratlanul is fültanúja lesz a szomszédos szobában
lakó menyasszonya szerelmi légyottjának. Annie, a primadonna Almádyval, a hôsszerel-
mes színésszel keveredik intim helyzetbe, és nem is sejti, hogy az olasz kastélyba már megérkezett vôlegénye és két színmûíró kollé-
gája. Turai, a társszerzôk egyike úgy dönt, hogy megmenti a fiatalok szerelmét, és még aznap éjjel megír egy darabot a hallott pár-
beszédfoszlányok felhasználásával, mintha az enyelgés nem valóság, hanem csak színház lett volna. Annie és Almády másnap este
fôpróbát tartanak a könnyû „francia” egyfelvonásosból a vôlegény jelenlétében. Hogy milyen eredménnyel?…

Szereposztás: Turay: Márton András, Gál: Kovács Gyula, Ádám: Csémy Balázs e. h., Annie: Danyi Judit, Almády: Hegedûs Zoltán,
Titkár: Széplaky Géza, A lakáj: Kiss Jenô.

Május 30-án 19 órától a Fiatal mûvészek fóruma keretén belül három egyfelvonásos drámát láthat a közönség. José Martinez Qu-
eirolo Egy csokor Ecuador címû mûvét a Hédi y los Panas Társulat mutatja be a Kultúrkúria közönségének.

A május végi este különleges színházi élményt ígér. A fiatal csapat által megismerhetjük egy rendkívüli író rendkívüli darabjait,
amelyek magyar fordítása a fôszereplô Flores Hedvig Montserrat munkája.

Montague és neje. Mi lett volna, ha Rómeó és Júlia nem halnak meg fiatalon? Erre próbál választ adni az eredeti Shakespeare-
szövegekkel átszôtt bravúrosan megírt darab.

A beázás. Szerelmi pszichodráma. Mindent átható latin-amerikai „szappanopera” életérzés jellemzi a színpadi mûvet.
Az ôszinteség bazárja. Abszurd ötletbôl fergeteges szatíra napjaink gyarlóságairól. A színhely egy piac, ahol nevetést, örömöt, sí-

rást és bánatot árulnak. A tûzrôlpattant menyasszony mindet megveszi…

Május a gyerekek hónapja
Május 9-én 11 órától a gyerekek kedvence, Halász Judit ad koncertet a Klebelsberg Kultúrkúria szabadtéri színpadán. A koncerten
válogatást hallhatunk a megjelent lemezek legkedvesebb dalaiból. Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új mûfajt te-
remtett elôadómûvészként. Magyar költôk verseit közel harminc éve énekli a magyar könnyûzene legjobbjainak megzenésítésében
— méghozzá gyermekeknek. Generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. A gyerekek — Magyarországon elsôként —
a Mosoly-Rend lovagjának választották. A Vígszínház tagja, a magyarországi Unicef elnökségi tagja. A magyar állam Jászai Mari- és
Érdemes Mûvész díjjal, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjével, valamint Kossuth-díjjal jutalmazta eddigi munkáját.

Május 15-én és 29-én 18 órától táncház várja a mozogni, játszani vágyó gyerekeket. Kéthetente pénteken magyar táncok, népi
játékok, énekek, mondókák szerepelnek a mûvelôdési központ programján. Vezeti Csatai László (Csidu); zenél Bese Botond és Nyíri
László. Részvételi díj gyerekeknek és kísérôiknek egyaránt 500 Ft.

Május 30-án déli 12-kor veszi kezdetét Hidegkúton a gyermeknap. Ezen a délutánon a Kultúrkúria igazi fôszerepet biztosít cse-
metéinknek, hogy érezzék, nekik szól minden elôadás, muzsika és játék: Vitéz László — a MárkusZínház elôadása, a Makám együt-
tes gyermeknapi mûsora, Ludibundus — játékpavilon, kézmûves játszóház, arcfestés.

www.kulturkuria.hu | 1028 Budapest, Templom u 2–10. | Telefon: 392-0860
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Május közepén nyílik a megszépült horgásztó
A tavaly megkezdett munkálatok
(zsilip javítása, a környezô erdôs-
ligetes terület kitisztítása) után idén
— mint arról korábban beszámoltunk
— gôzerôvel folytatódik a készülôdés
a horgásztó május közepére tervezett
megnyitására.

Március 24-én halat telepítettek a hidegkú-
ti tóba, április elejétôl folyik a tereprende-
zés és füvesítés, április 21-én két tucat ma-
dárodút helyezett ki a terület új üzemeltetô-
je, hamarosan kihelyezik a halôrházat, és
természetvédelmi tájékoztató táblákat is el-
helyeznek a tó mellett a terület élôvilá-
gáról.

Ötezer négyzetméternyi tófelület és kö-
rülbelül ugyanekkora erdô. Ebben a gyö-
nyörû, immár parkosított környezetben
szeretné a Pro-Vito Bt. mûködtetni a hor-
gászhelyeket. A terület rendbetételére
mintegy 2–3 milliót költöttek, míg az üze-
meltetésére további milliókat kell majd
fordítani.

A halastó körül halôr teljesít majd szolgá-
latot, aki megfelelô következetességgel
ügyel a halászati-horgászati törvény és a
horgászrend elôírásainak betartatására. A
szabályok megsértôi rövidebb-hosszabb
ideig kizárják magukat a tó horgászati lehe-
tôségeibôl. A halôrház két funkciót szolgál

majd: egyik oldalon ivóvizes kézmosási le-
hetôség és egy csatornába bekötött angol
vécé lesz, a másik oldalon tartózkodik
majd a halôr, és itt végzi a szükséges admi-
nisztrációs feladatokat.

A terület tisztán tartása érdekében meg-
szervezik a szemétszállítást, a közbiztonság
javítását fokozott rendôri jelenléttel bizto-
sítják (ez utóbbi annak köszönhetô, hogy a
horgásztó a Rendvédelmi Szervek Horgász-
egyesületének állandó horgászhelye is egy-
ben). Gépjármûvel parkolni csak a horgász-
tó elôtti, most készülô saját parkolóban, a
parkolásra kijelölt útszakaszon, a murvás
úton lehet majd. Egy napijegy kiváltása egy
gépkocsi parkolására biztosít ingyenes le-
hetôséget.

A tavon szeptember elsô felében rende-
zik meg — hagyományteremtô szándékkal
— a Hidegkúti Kupa elnevezésû nyílt, neve-
zéses horgászversenyt. A versenyen jelen-

tôs mennyiségû hal fogható a négy órás idô-
tartam alatt. A horgásztó vezetôsége lehetô-
séget kíván biztosítani a helyi oktatási in-
tézményeknek, hogy a tavon — külön meg-
állapodás alapján — ifjúsági horgászverse-
nyeket rendezzenek. Más rendezvényeket
(pl. halászléfôzô versenyt) is szerveznek
majd a jövôben.

A Pro Vito Bt. honlapján (www.pro-vi-
to.hu) egyébként mindennek utána olvas-
hat, utána nézhet az ember, felkerült ugyan-
is az oldalra az üzemeltetési, halgazdálkodá-
si és az erdôgazdálkodási terv, illetve az új
horgászrend is, valamint sok-sok fénykép
a felújítási munkálatokról és a gyönyörû
természeti környezetrôl. Az aktuális állapo-
tot a városrészi önkormányzat testülete ép-
pen újságunk megjelenésekor szemrevéte-
lezi, május közepétôl pedig már a nagykö-
zönség is birtokba veheti a Temetô utcában
a megújult és megszépült tavat. szzm

BUDAKESZI ZÁLOGHÁZ
2092 Fô tér 6.

Telefon: (06 23) 452-506

Hétfô–péntek: 8.30–16.30

Szombat: 8.30–12.30

Értékesítés, készítés, javítás

Öné lehet egy

CSALÁDI HÁZ
a II/a kerületben

(Zsíroshegyi út)

65 M Ft-ért
vagy

35 M Ft kp + ingatlan
cserével!

Telefon: (06 30) 646-9273
Weboldal:

http://mostmegvehetem.atw.hu

Hirdessen
a Hidegkúti
Polgárban:

Telefon:
316-3410

E-mail:
hidegkutipolgar@
masodikkerulet.hu


