
Remény Kis Emberei Fesztivál a Klebelsberg Kultúrkúriában

Jubileumi ünnepség a Szent Korona Dombnál

Első ízben rendezték meg a Kárpát-me-
dencei árva és nehéz sorsú gyermekek 
fesztiválját a Klebelsberg Kultúrkúriában 
szeptember elsején. A  fesztivál védnöke 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke volt. 
Az eseményre 150 gyermek érkezett Kár-
pátaljáról, Székelyföldről, Csángóföld-
ről, Vajdaságból és az anyaországból.

Vidám izgalommal telítődött a leve-
gő a színházteremben. Nem csoda, hi-
szen sok gyermek élete első fellépésére 
készült. Az egészen kicsiknek és a már 
szinte felnőtt, nyurga kamaszoknak is 
nagyon fontos volt a szereplés, mivel 
a  fesztiválon pár percre mindenki ki-
zárólag rájuk figyelt. A  produkciókat 
a  zsűri elnöke, Lackfi János költő, író, 
műfordító, valamint a zsűritagok, Harcsa 
Veronika dzsesszénekesnő és az X-Faktor 
tehetségkutató verseny harmadik helye-
zettje, Baricz Gergő értékelte.

Folytatás az 5. oldalon

A máriaremetei kegytemplom kertjé-
nek egyedi és különleges kisugárzá-
sú környezetében áll a Szent Korona 
Domb. Szeptember 15-én jubileumi 
ünnepségen a Pesthidegkúti Polgári 
Körök Szövetség (PPKSZ) szervezés-
ben emlékeztek a helybeliek, a ven-
dégeik és a kilenc esztendővel ezelőtti 
nagyszabású ünnepi rendezvény egy-
kori résztvevői a domb 2003. évi ala-
pítására. Az ünnepség keretében ad-
ták át a  Szállj magasra!-kitüntetést is, 
amelyet kiemelkedő közösségi tevé-
kenységéért idén Huj Mihályné kapott. 
A  rendezvényen részt vett Láng Zsolt 
polgármester, és a 2010-ben elhunyt, 
a PPKSZ örökös tiszteletbeli elnök 
Bánffy György özvegye, Tilda asszony 
is. Kerületünk vezetője a Parlamenttől 
hozott egy marék földet a máriaremetei 
Szent Korona Dombhoz.

(Folytatás a 4. oldalon)
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Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP
országgyűlési képviselő,
2. választókerület

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5430

Polgárm. Hivatal 212. szoba 
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 11. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 932-2925

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

Skublicsné
Manninger Alexandra
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 14. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
06 20 374-2086

Pesthidegkúti Közösségi Ház, 
Máriaremetei út 37.

Makra Krisztina
VÖK-tag
Fidesz–KDNP, 13. vk.

előzetes időpont-egyeztetés:
212-5030

Majorossy Imréné
A VÖK külsős tagja
Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés:
06 30 346-8045

hIDEGKÚTI POLGÁR – A Budai Polgár Adyligeten, Budakeszi-erdőn, Budaligeten, Erzsébetligeten, Erzsébetteleken, Gercsén, Kőváron,
Máriaremetén, Pesthidegkút – Ófalun, Petneházy-réten, Remetekertvárosban és Széphalmon terjesztett melléklete. Megjelenik 8000 példányban.

Felelős kiadó: Budai Polgár Nonprofit Kft., Balaton Balázs ügyvezető igazgató (balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Szerkesztőség: 1022 Bimbó út 1–5., (tel./fax: 316-3410, hidegkutipolgar@masodikkerulet.hu)

Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@masodikkerulet.hu),
Szerkesztők: Ludwig Dóra, Péter Zsuzsanna, Szabó Gergely – Munkatárs: Szentirmai-Zöld Máté – Fotó: Eisenmann József

Hirdessen a Hidegkúti Polgárban!
A Hidegkúti Polgár a Budai Polgár melléklete, megjelenik 8000 példányban, havonta 
egyszer. Új hirdetőink az első 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) 7000 Ft + áfa 5500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a következő Hidegkúti Polgárba: 2012. október 25-én 12 óráig a 316-
3410-es telefon/faxszámon, vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Az önkormányzat Hidegkúton

Lakosságszolgálati és
Okmányügyintézői
Csoport, Pesthidegkút

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

(Hétfőn délelőtt és pénteken, valamint 
bizonyos gépjárműügyekben csak előre 
bejelentkezett ügyfeleket fogadnak)

Hétfő: 8.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 8.00–16.30
Csütörtök: 
8.00–16.00
a fenti napokon:
ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00
ebédszünet nincs

Városrendészet Pest-
hidegkúti Kirendeltség

Takács István 
közterület-felügyeleti csoportvezető

Mobil: 
06 70 333-8938

Egyéb fontos címek és telefonszámok

II. Kerületi
Rendőrkapitányság

1024 Rómer Flóris u. 10. 346-1800, 346-1821, 
346-1840

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

II. Kerületi
Egészségügyi 
Szolgálat

1027 Kapás u. 22. Tel.: 488-7500

Készenléti Szolgálatok 
Pesthidegkúti 
Egyesülete

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

kszp2@freemail.hu

Gyermekorvosi 
ügyelet

1125 Diós árok 1–3.
Szent János Kórház, 24-es épület 
Telefon: 212-5979

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

Felnőttorvosi ügyelet 1022 Rét utca 3.
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

Különleges kiállítás nyílt szeptember közepén a Klebelsberg 
Kultúrkúriában. Szemereki Teréz Ferenczy Noémi-díjas kerami-
kusművész olyan – arcokat, madarakat, növényeket – ábrázoló 
plasztikákat hozott el, amelyeket nemcsak megtekinteni, hanem 
megtapintani is lehet, sőt – ahogy a Hidegkúton élő művész fo-
galmazott – kell is. 

– Régóta foglalkoztat az a kérdés, hogyan lehet képet alkotni ta-
pintás útján – vallotta Szemereki Teréz. – Vajon felismerhető-e 
egy növényi levél, ha puha agyagba nyomva, kiégetve megőrizzük 
erezetét? Az agyagból, finom porcelánból vagy durva szemcséjű 
samottból készült kerámiák, plasztikák, szobrok, reliefek külön-
böző fraktúrájukkal, felületükkel alkalmasak-e arra, hogy a gyen-
gén vagy egyáltalán nem látók végigtapintva ezeket fantáziájuk se-
gítségével formákat lássanak, ami élményt is jelenthet számukra?

Szemereki Teréz és a kiállítást megnyitó Nagy Gyula, aki a Bu-
davári Rotary Club soros elnöke, közösen indították el 1999-ben 
a Tapintható láthatatlan elnevezésű programot azzal a céllal, hogy 
a vakok és gyengén látók számára is megélhető térélményt nyújt-
sanak. Ennek keretében a keramikus a Szentendrei Szabadtéri 
Múzeum számára különböző jelrendszerekkel és Braille-felira-
tokkal ellátott tapintható térképeket készített, amit azután szá-
mos egyéb tapintható kép követett.

A mostani kiállítás, amelyen az utóbbi évek hazai és nemzet-
közi szimpóziumán készített alkotások, kisplasztikák, fali kerá-
miák, építészeti munkák láthatók, szintén ebbe a sorba illeszke-
dik: nemcsak szemmel, hanem kézzel is láthatók és élvezhetők 
az alkotások.

A tárlat OKTÓBER 7-ÉIG látogatható naponta 10–18 óráig 
a Klebelsberg Kultúrkúriában.

Tapintva látni – látva tapintani

ŐsZI pIAcI nApOK
Legközelebb OKTÓBER 13-ÁN és 27-ÉN szombaton 8–12 óráig lesz 
piaci nap a Cserkészház kertjében (1029 Hímes u. 3.). A gazdák az ősz ízei 
mellett a hagyományos termékekkel várják a máriaremetei piacra látoga-
tókat: termesztett gomba, friss zöldség és gyümölcs, barack, szilva, körte, 
szőlő, dinnye, tojás, tej, joghurt és sajtok (kecskesajt is), liszt, száraztészta, 
péksütemény, gyümölcslé, gyümölcsszörpök, borok, sörök, füstölt húsok, 
méz, préselt olajok, levendulatermékek és virágok. A kínálat zömét meg 
is lehet kóstolni, a piac sajátos hangulata pedig beszélgetésre sarkall. 
Szilágyi Zsolt, a piac üzemeltetője és segítői felhívják a figyelmet: aki hazai 
termékeket vásárol, az a hazai családokat segíti.
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Mit adott Önnek ez a kitüntetés?
Természetesen nagyon nagy örömmel 

töltött el! A jó kézből kapott díj különösen 
fontos számomra! Ezzel a legmagasabb 
magyar kitüntetéssel nem csupán eddigi 
irodalmi és közéleti munkásságomat is-
merték el, hanem abban is megerősítet-
tek, hogy a véleményemre is szükség van. 
Rengeteg ismerős és ismeretlen ember 
gratulált a díjhoz, levelek, táviratok ér-
keztek, és sokan telefonon hívtak. Nagyon 
jól esett ez a szeretet, a díj így jelentős 
színfoltja lett az életemnek.

Milyen kapcsolat fűzi a II. kerülethez?
A munkásságom először a rendszervál-

tás után kapcsolódott a kerülethez. A  Ma-
gyar Kultúra Napján előadóként léptem 
föl, nem sokkal ezután a Klebelsberg Kuno 
Emléktársaság elnökének választottak. Az-
óta minden rendezvényükön részt veszek, 
és ennek köszönhetően számos barátra is 

„Egy nemzetnek 
a kultúrájával kell kiemelkednie”

Augusztus 20-án a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntették ki életművéért Jókai 
Anna Kossuth-díjas, Prima Primissima-díjas írót, esszéistát. A művész, aki a Klebels-
berg Kuno Emléktársaság elnöke, úgy érzi, jól tudja segíteni a II. kerület munkáját.
 

szert tettem. Úgy érzem, hogy tevékenysé-
gemmel én is segítem a kerületet.

Miért tartja fontosnak Klebelsberg 
Kuno miniszter emlékének ápolását?

Klebelsberg Kuno olyan vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter volt, aki tíz éven 
keresztül szabadon tudta előre vinni az 
ország kulturális életét. Olyan korban 
dolgozott, Trianon után, amikor az elsze-
gényedett, megtépázott országnak kevés 
lehetősége volt. Azt vallotta, hogy egy 
nemzetnek a kultúrájával kell kiemel-
kednie. És ő ezt maradéktalanul meg is 
valósította. Felfejlesztette a népiskolai 
rendszert, és azt is tudta, hogy az oktatás 
a legkisebbektől a legnagyobbakig ter-
jed. Nagyon örülök, hogy a kerületben 
róla nevezték el ezt a szép kulturális köz-
pontot, és remélem, hogy nagyon sokáig 
sikeresen működik majd.

Novák Zsófi AliZ

JELÖLÉs A 2012-Es KLEbELsbERG-DíJRA
A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 1992-ben alapította a Klebelsberg Kuno-
díjat, azzal a hagyományteremtő szándékkal, hogy a pesthidegkúti közélet egy-egy 
kiemelkedő alakját – akinek élete és munkássága példaként állítható a kortársak és 
a jövő nemzedékei elé – évről évre az egykori kultuszminiszter nevével fémjelzett 
emlékplakettel, valamint az ezzel járó pénzjutalommal tünteti ki. A díjat novem-
berben a Klebelsberg Hét keretében adják át. A Pesthidegkúton élő vagy tevékeny-
kedő – és a kitüntetésre érdemesnek tartott – személyre tett lakossági javaslatokat 
a jelölt rövid méltatásával együtt a Hidegkúti Közösségi Házba (1028 Budapest, 
Máriaremetei út 37.) vagy a szentirmai.mate@masodikkerulet.hu e-mail címre várják.  
határidő: 2012. október 8.

A hagyományokhoz híven a Klebelsberg 
Kultúrkúria idén is megemlékezik 
Klebelsberg Kuno születésé-
nek évfordulójáról. Ebből 
az alkalomból november 
14–18. között Klebels-
berg Hetet tartanak a 
kulturális központ-
ban, amelyen válto-
zatos zenei és színházi 
programok, könyvbe-
mutatók várják a láto-
gatókat. Fellép majd 
Kocsis Zoltán és a Nemzeti 
Filharmonikusok Grazioso 
Kamarazenekara, a Hubay 
Társaság, itt mutatják be Csurka 
István Az idő vasfoga című drámáját, vala-

mint Örkény zseniális remekeivel ismer-
kedhet meg a tizenéves korosztály 

Quintus Konrád beavató szín-
házában.

A Kultúrkúria vendége 
lesz a Nagyváradi Szín-

ház bábtagozata, Kon-
dor Bélára emlékez-
het a közönség Pálffy 
Margit segítségével, 
a Portré+ című mű-

sorban pedig Kondor 
Katalin vendége lesz 

Ablonczy László.
Idén is átadják a Kle-

belsberg-díjat, az ünnepi 
gálaműsoron a Duna Művész-

együttes lép majd fel.

Klebelsberg Hét

sZEPTEMBER 22-ÉN egész napos művé-
szettörténeti kirándulásra invitálja az 
érdeklődőket a Klebelsberg Kultúrkúria. 
A magyar festészet nyomába induló tú-
rát Ludmann Mihály művészettörténész 
vezeti. A részvevők ellátogatnak majd 
Zalába, a Zichy Mihály Emlékmúzeumba, 
Kaposvárra, a Róma-hegyi Rippl-Rónai 
villába (képünkön) és a Városi Képtárba, 
valamint Somogytúrra, a Kunffy Lajos 
Emlékmúzeumba. 

Az autóbusz reggel 7 órakor indul 
a Kultúrkúria parkolójából. A kirándulás 
ára: 6500 Ft, valamint a belépők költsé-
ge. Jelentkezni Hedry Máriánál a 06 20 
296-3010-es telefonszámon vagy a hedry.
maria@kulturkuria.hu e-mail címen. 

Hazai tájakon

K
LE

BELSBERG HÉT 2012

II. Kerületi Önkormányzat
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(Folytatás az első oldalról)

A jubileumi ünnepségen Jablonkay Gá-
bor, a Pesthidegkúti Polgári Körök Szö-
vetségének elnöke köszöntötte a részt-
vevőket, majd ünnepélyes külsőségek 
mellett, énekekkel és visszaemlékezé-
sekkel kísért hangulatos program beve-
zetőjeként Korényi Zoltán, az esemény 
főszervezője tekintett vissza az elmúlt 
kilenc év történetére. 2003. szeptem-
ber 12-én, Mária-napon gyűltek először 
össze – mintegy ötezren − a Pesthideg-
kúti Polgári Körök Szövetsége és az Em-

ber Fia Alapítvány szervezésében a Má-
riaremetei Kisboldogasszony Bazilika 
kertjében a Fénykorona szertartás és fo-
gadalomtétel rendezvényére. A találko-
zó résztvevői a Kárpát-medence minden 
tájáról érkeztek, a nemzeti összetartozás 
jelképéül pedig egy-egy marék földet 
hoztak magukkal lakóhelyükről, illetve 
olyan helyekről, ahová személyes vagy 
családi szálak fűzték őket. A  mintegy 
ezer maroknyi földből – melyet magyar 
folyók vizével öntöztek meg – a 2003-as 
ünnepség emlékére és a nemzeti ösz-
szetartozás jelképeként született meg 
a Szent Korona Domb a remetei temp-
lomkertben. A kezdeti földhalmon elő-
ször virágok jelölték ki a Szent Korona 
jellegzetes vonalait, később az erdélyi 
Torockó egy kopjafát küldött az emlék-
helyhez. 

A mai Szent Koronára emlékeztető 
formáját 2009-ben nyerte el a domb, 
amelynek alapzatát, valamint a jelleg-
zetes pántokat hárshegyi kőből faragták 
ki. Az elmúlt években sokan keresték fel 
a − Pesthidegkút egyik nevezetességévé 
vált − szakrális helyet, ma is sokan hoz-
nak egy-egy marék földet (eddig mint-
egy ezer magyar településről hoztak). 
A  dombot nemcsak a helyi és a Kár-
pát-medencei lokálpatrióták ismerik, 
hanem a természetjárók geoládakereső 

honlapjára is felkerült. A Szent Korona 
Domb ünnepségeinek megszervezését, 
az emlékhely ápolását a tizennégy tagú 
Szent Korona Domb Őrzőinek csapata 
heti beosztásban végzi.

Az eseményen beszédet és áldást mon-
dott Esterházy László, a máriaremetei 
bazilika plébánosa és Fodor Viktor evan-
gélikus lelkész. Az ünnepségen átadták 
a Szállj magasra! kitüntetést, amelyet 
a Budaligeti Polgári Kör azért alapított, 
hogy a PPKSZ kitüntethesse vele azokat 
a személyeket , akik a II. kerületben és 
a szövetség tevékenységi területén rég-
óta kiemelkedő munkát végeznek a kö-
zösségért. Idén Huj Mihályné, Marika 
a közéleti tevékenységéért és a Terefere 
Nyugdíjasklubban végzett aktív munká-
jáért vehette át a kitüntetést. sZEG

A Szent Korona Domb 
a nemzeti összetartozás jelképe

A jubileumi megemlékezésen többen 
hoztak újabb földet a magyarlakta te-
rületekről. Idén szaharai homok is része 
lett a nemzeti zarándokhelynek: a mai 
Egyiptom és Szudán határán élő – a török 
hódoltság időszakában hazánkból elhur-
colt – magukat magyaraboknak nevező és 
a mai napig magyar leszármazottaknak 
valló népcsoport vezetője sok évtizeddel 
ezelőtt egy kis zsáknyi sivatagi homokot 
adományozott egy hidegkúti polgárnak, 
aki az ünnepségen elhelyezte az emlé-
ket a dombnál. Láng Zsolt polgármester 
az Országház elől hozott egy marék földet 
a pesthidegkúti emlékhelyhez.

Huj Mihályné, Marika átveszi a díjat  Jablonkay 
Gábortól
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Folytatás az első oldalról.

A zsűritagok és a szervezők is a közön-
séggel együtt drukkoltak a fellépőknek. 
Szűcs Balázs, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem egyetemi lelkésze, a fesztivál 
szervezője a függöny mögül nézte végig 
az összes produkciót, és mindegyik után 
egy-egy szál virágot nyújtott át a bátor 
előadóknak. Voltak, akik magyar nép-
táncokat mutattak be, mások énekeltek, 
megint mások mesemondással szóra-
koztatták a nagyérdeműt. 

A csángó táncosokat Harcsa Veronika 
értékelte elsőként. Mint mondta, gyer-
mekkorában hat éven át népi táncolt, így 
tudja, hogy milyen nehéz ezeket a tánco-
kat megtanulni, tartani a ritmust, és a tánc 
hevében is figyelni egymásra.

– Külön öröm volt látni, hogy aki ko-
rábban énekelt vagy mesét mondott, 
az  most beállt táncolni. Ezt így kell csi-

„Óriási biztatásra van szükségük!”

nálni! Benne kell lenni minden buliban! 
Gratulálok nektek! – mondta az énekes-
nő. Lackfi János hozzátette: annak idején 
ismert egy parasztbácsit, aki azt mondta, 
hogy ha három percet táncol egy lánnyal, 
már tudja, mi lakik benne. „Együtt tán-
colunk, együtt vagyunk, s tudjuk egymás-
ról, kik vagyunk!”, mondta a zsűrielnök. 

A Kárpátokon túlról érkezett táncos 
csapat tagjai elmondták, hogy minden 
héten gyakorolnak, és a nagyobb ünne-
peken együtt táncolnak a falusiakkal. 
Szüleiktől és a falu öregjeitől tanulták 
meg mindazt, amit előadtak. A  ruhákat 
is a mestereiktől örökölték. Utánuk egy 
olyan kárpátaljai kislány mondott mesét, 
aki négy éve lakik a ráti gyermekotthon-
ban. Őt egy fiatal lányokból álló kórus 
követte az Arany Miatyánk című katolikus 
népénekkel.

Jó érzés volt a közönség soraiban ülni, 
mert mindenkinek járt a taps. Nem tör-
tént baj, ha valaki hibázott, vagy ha nem 
sikerült tökéletesre az intonáció, mert az 
volt a fontos, hogy az előadó meg merje 
mutatni magát. 

A fesztivált a finálé zárta.  A gyermekek 
közösen elénekelték azt a dalt, amelyet 
erre az alkalomra írt Vedres Csaba ze-
neszerző és Máriás Péter író. A  fellépők 
aggódtak, hogy a zsűri szőrösszívű lesz, 
így nagy meglepetés érte őket. Kiderült 
ugyanis, hogy ezen a napon mindenki a 
legjobb volt, és erről mindenki oklevelet 
is kapott. Volt például legRÁTermettebb, 
legvidámabb és legkozmikusabb fellépő 
is. A  gyermekek nagyon örültek a zsűri 
méltatásának.

Szűcs Balázs hat éve táboroztat árva és 
nehéz sorsú gyermekeket. Minden év-
ben Csobánkán találkozik velük. Mivel 
úgy érezte, hogy a tábori élmények ke-
vesek az egész évre, és hogy fontos len-
ne, ha a gyermekek otthon is megélnék 
az összetartozás élményét, életre hívta 
a fesztivált.

Lackfi János és Harcsa Veronika értékeli a 
produkciókat

Szűcs Balázs gratulál a fellépőknek

– A táborban együtt készültünk a gye-
rekekkel a fellépésre. Aztán közösen iz-
gultunk, hogy mindenkinek sikerüljön 
megmutatnia tudása legjavát, azt, hogy 
mi minden érték van benne – mondta el 
az atya lapunknak. Mesélt arról is, hogy 
milyen tragédiák történtek egy-egy gyer-
mek életében. Volt olyan fellépő például, 
aki halálos betegséggel fertőzötten szü-
letett, és valóságos csoda, hogy már el-
múlt 20 éves. A fesztiválon teljesülhetett 
a nagy álma: az, hogy színpadra léphetett. 
Nagyon sok szegény fiatal érkezett ide, 
olyanok, akiknek nap mint nap a földe-
ken kell dolgozniuk, különben nincs mit 
enniük, olyanok, akiknek a 400 fős falu-
jában mindössze 8  embernek van mun-
kája. – Ezek a gyerekek mélyszegénység-
ből jönnek, a megmaradásért küzdenek, 
óriási biztatásra van szükségük! – fogal-
mazott az atya. Hozzátette, hogy egy hét 
alatt is nagyon sokat fejlődtek, és renge-
teget ki lehetne hozni belőlük, ha valaki 
a lakhelyükön foglalkozna velük. – Így 
az ottani értékeket tudnák elsajátítani és 
továbbvinni. Ehhez szeretnénk minden 
segítséget megszerezni. Remélem, hogy 
lesz folytatása a fesztiválnak, és a gye-
rekek jövőre még színesebben tudják az 
értékeiket megmutatni.

Novák Zsófi AliZ 
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Eschenbach Károly végrendelete több 
szempontból is érdekes. Nemcsak kiegé-
szítő, személyes jellegű adalék Hidegkút 
történetéhez, hanem az előző századfor-
duló erkölcsi korrajza is: az érdem sze-
rinti családi gondoskodás bizonyítéka.

„Életem a mindenható úr Isten kezében 
lévén, nem tudhatom, mely percben kell 
a földi élettől megválnom, nehogy azonban 
végórám készületlenül találjon, testben bár 
megtörve – de ép ésszel és érett megfontolás 
után földi javaimról következőleg rendelke-
zem:

1. Leányom, Eschenbach Borbála, aki 
soha engem meg nem becsült, és magát, 
mint az én leányom soha nem viselte, 
akarom és kívánom, hogy köteles részre 
szoríttassék.

2. Nőm, született Gráfl Mária, ki már 
több mint 20 éve elhagyott, hagyatékomból 
semmiben sem részesüljön. Úgyszintén most 

A gazdasszonynak tűzifát
Eschenbach Károly hidegkúti kocsmáros végrendelete

Az Új szent János Kórházban halálos be-
tegen fekvő Eschenbach Károly hidegkúti 
kocsmáros 1902. április 17-én végrendel-
kezett. Írni ekkor már nem tudott, ezért 
dr. Jagasich sándor közjegyzőjelöltnek, 
dr. Rónai Károly budapesti királyi köz-
jegyző kirendelt helyettesének mondta 
tollba végakaratát. személyazonosságát 
Purkatz Miklós, a kórház cselédszállá-
sán élő kórházi szolga és a kocsmáros 
unokaöccse, Eschenbach György Gergely 
vendéglős, budapesti lakosok igazolták. 
 

nevezett nőmnek János nevű fia, aki nőm 
saját bevallása szerint is nem tőlem szár-
mazott – de nem is származhatott –, s kinek 
törvénytelenítése iránt a törvényes lépéseket 
már megtettem, hagyatékomból semmiben 
sem részesüljön.

3. Kívánom, hogy összes ingó és ingatlan 
vagyonom eladassék és a bejövő értékből 
fizettessenek ki immár adósságaim, és pe-
dig: a) az Erzsébet apácáknak keletkezett 
követelése 3 600, azaz háromezer-hatszáz 
korona. b) özvegy Kevély Ferencné született 
Eschenbach Máriának 400, azaz négyszáz 
korona. c) Németh Béla hidegkúti jegyző-
nek 160, azaz egyszázhatvan korona. d) 
Eschenbach Károlyné született Minkovits 
Máriának 60 korona. e) Eschenbach János 
testvéremnek 130, azaz egyszázharminc 
korona. f) Reinehard Terézia gazdaasszo-
nyomnak a házhoz hozott 600 korona és 
ennek 15 évi kamatai 720 korona, összesen 
1. 320 korona, azaz egyezerháromszáz-
húsz korona. g) ugyancsak Reinehard Te-
rézia gazdaasszonyomnak, ki 1878 évtől 
nálam volt és soha fizetést nem kapott, 
ezen évi díjai fejében összesen 4. 200, 
azaz négyezer-kétszáz korona.

4. Az előző pontban kifizetett a-g) alatt 
felszámított adósságaim után fennma-
radó tiszta vagyon fele fizettessék ki mint 
köteles rész. Fizettessék ki leányomnak, 
Eschenbach Borbálának, másik fele ré-
széből pedig elhalt szüleim sírkövére 200 
koronát, a saját sírkövemre ugyancsak 
200 koronát, temetésemre 400 koronát 
hagyományozok, ami ezen hagyomá-
nyokon felül marad, azt testvéreim-
nek, név szerint Eschenbach Jánosnak, 

Eschenbach Borbála férjezett, Heinemann 
Mártonnénak és néhai Eschenbach Rozá-

lia, férjezve volt, Türk Mátyásné gyermekei-
nek egyenlő arányban hagyományozom.  

5. A házamnál található tűzifát fele rész-
ben Reinehard Terézia gazdaasszonyom-
nak, másik felerészben pedig Heinemann 
Mártonné, született Eschenbach Borbála 
nővéremnek. 

6. A  házamnál lévő jégvermet testvérem-
nek, Eschenbach Jánosnak hagyományo-
zom.” 

Mivel Eschenbach Károly úgy ren-
delkezett, hogy összes ingó és ingatlan 
vagyonát számolják fel, nem maradt 
fenn utána szinte semmi. Végrendele-
tét a levéltár őrizte meg. A  közjegyzői 
okirat a pontos lakcímét nem rögzíti, 
de azt mégis bizonyítja, hogy a buda-
pesti Eschenbach vendéglő mellett 1878 
és 1902 között létezett Hidegkúton 
Eschenbach kocsma is. 

A testamentum rögzítése „alatt folyton 
és együtt jelenlévő tanuk” annak hite-
lességét aláírásukkal igazolták. Miután 
Eschenbach Károly meghalt, 1902. má-
jus 17-én a Pestvidéki Királyi Járásbíró-
ságon felolvasták és kihirdették a vég-
rendeletet. 

A hidegkúti kocsmáros unokaöcs-
cse, Eschenbach György Gergely ekkor 
a Krisztina körút 35. számú házban lakott. 
Nyolc évvel később bérlőként a Retek ut-
cai Trombitás vendéglő épületébe köl-
tözött, az éttermet valószínűleg 1922-ig, 
a következő tulajdonosváltásig vezette. 
A  végrendeletet író dr. Jagasich Sándor 
közjegyzőjelölt a Tolna megyei Tamásiba 
került közjegyzőnek, 1933. február 16-án 
halt meg Budapesten a Vöröskereszt kór-
házában. 

vErrAsZtó Gábor
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TIsZTELT pEsTHIDEGKÚTI pOLGÁROK!
Lakóhelyünk, a háromszáz éves Pesthidegkút, igen gazdag tör-
ténelmi múltra tekint vissza. E múltnak írásos emlékei és épített 
öröksége feltárásra és megismerésre vár. Egy általunk alakított 
helytörténeti kör alkalmas erre a feladatra, ha mi is akarjuk. 
A helytörténeti kör alakuló ülésére és programjának kidolgozá-
sára várjuk a kíváncsi és tettre kész helyi polgárokat OKTÓBER 
12-ÉN pénteken 17 órakor a Klebelsberg Kultúrkúriában.

„Célom a fájdalom hatékony, 
gyógyszermentes csillapítása!” 
Most az állapotfelmérés térítésmentes

dr. Lukács István
Háziorvos, Akupunktőr,

Orvos-természetgyógyász
Gerincterapeuta

06 70 596-6511
www.harmoniaoldal.hu

DR. HANDA TIBOR FOGSZAKORVOS 
magánrendelője kellemes, családias környezetben, 

minimális várakozással, valamint 
2 éV GARANcIáVAl várja NAGyKOVácSIBAN!

Fogorvosi magánrendelő 
NAGyKOVácSIBAN

e-mail: tomoanyag@gmail.com 
www.nagykovacsifogorvos.hu

Elfogadunk bankkártyát, üdülési csekket, wellness kártyát, 
illetve minden önkéntes egészségpénztár a partnerünk.

Rendelési idő:
hétfő, szerda:
15-20-ig

kedd, csütörtök:
7-14-ig

péntek:
10-18-ig

Bejelentkezés:
06 26 555-132
06 70 523-5993

OrszágOs mikrOhitelprOgram
– Oma –

Hitelösszeg: max. 7 millió Forint
Futamidő: max. 8 év

Kamat: 4,9%
Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-finanszírozás

Érdeklődni lehet:
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: 06-1/883-0810

E-mail: info@mva.hu

kedvezményes 
hitellehetőség

mikrOvállalkOzásOknak

Magyar
Vállakozásfejlesztési
Alapítvány
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K&H zéró számlacsomag
 az életbiztosítás nélküli havi bankszámla csomagdíjat (674 forint/hó) visszatérítjük a hónap utolsó munka-

napján, amennyiben az adott hónapban legfeljebb három, bankszámlájára érkezô forint utalás összege eléri 
a 150 ezer forintot  ingyenes szolgáltatások széles köre (EBKM: 0,15%)

közös
bankszámla

az egész
családnak

Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó Szerzôdés, Általános szerzôdési 
feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetôk a K&H bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. A Bank a kondíciók 
megváltoztatásának jogát fenntartja. K&H lakossági bankszámla EBKM=0,15% a 2012. június 1-tõl hatályos Hirdetmény szerint. A zéró bankszámla OBA által biztosított termék.

 K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355  www.kh.hu  bank@kh.hu

együtt minden 
könnyebb!

II. kerület, Margit körút 43-45. telefon: (06 1) 336 3920 
II. kerület, Margit körút 5/a.  telefon: (06 1) 345 4800 
II. kerület, Hidegkúti út 167.  telefon: (06 1) 391 8140 

Jöjjön el hozzánk a BioSóKuckóba!

Megelõzésre heti 1 alkalom
Meglévõ tünetek esetében heti 
2-3 alkalom ajánlott

HÁROM KÜLÖN SÓSZOBÁBAN

VÁRJUK VENDÉGEINKET!
relax-szoba * színterápia

gyermek sóhomokozó 
A só, gyulladáscsökkentõ * vírusölõ *
immunerõsítõ * csökkenti vagy meg-

szünteti az allergiás tüneteket * pozitívan hat a légutakra, így jelentõsen
csökken a felsõ légúti megbetegedések száma * nagyon jó hatással van:
allergia, asztma, bõrproblémák, ízületi fájdalmak, alvászavar, vese-
probléma, stressz esetében.

ÁRA INK :
Felnõtt: 1.500 Ft/alkalom 

Gyermek, nyugdíjas: 1.100 Ft/alkalom
Felnõtt + 1 gyermek: 1.900 Ft/alkalom

Felnõtt: 13.000 Ft/10 alkalom
Gyermek, nyugdíjas: 9.000 Ft/10 alkalom

Felnõtt + 1 gyermek: 17.000 Ft/10 alkalom

Szeptemberben és októberben 20% kedvezmény 
a feltüntetett jegyek és bérletek árából, + 10 alkalmas bérlet vásárlása

esetében választható ajándék (sómécses, sószappan vagy fürdõsó)

Termékeink: sótermékek, Moksa Elixír, Reparex õszülésgátló, Varga Gyógygomba, Ezüstkolloid

FO G L A L K O Z Á S A I N K :
* zenemanó 0-4 éves korig 
* arctorna kezdõ és haladó csoport
* zenei tanfolyam hangképzéssel,   

hallásfejlesztéssel 
* tibeti hangtálas hangmasszázs,  

hangfürdõ 
*
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Tradicionális jóga
alapoktól a jógaoktatói szintig.

WWW.SIVANANDA.HU

www.facebook.com/www.sivananda.hu
•

Telefon: 06 30 689 9284
1028 Budapest, Szegfű utca 2.

joga@sivananda.hu
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