
Gyereknapi vigasság a Kultúrkúriában

Hősök Napja Hidegkúton

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
országgyűlési képviselő, Láng Zsolt, a II. 
kerület polgármestere és a Pesthidegkú-
ti Városrészi Önkormányzat képviselői 
is megkoszorúzták az első világháború 
hidegkúti származású hőseinek emlé-
kére 1927-ben felállított emlékművet az 
ófalui templom kertjében május utolsó 
szombatján. Az emlékműre az első majd 

később a második világháború hidegkú-
ti hősi halottainak nevét vésték fel, de a 
különlegesen szép szobor szimbolikusan 
az 1848-as és az 1956-os szabadságharc 
hősei előtt is tiszteleg – emlékeztetett 
beszédében Czaga Viktória, a helytör-
téneti kör vezetője. A  nagy világégések 
pesthidegkúti áldozatai zömében né-
met származású magyar emberek vol-

tak  –  emelte ki Dézsi Jánosné a Német 
Önkormányzat vezetője a POFOSZ, a Bu-
dai nemzetőrség és a Német Nemzetiségi 
Alapítvány által közösen szervezett meg-
emlékezésen, amelynek legfelemelőbb 
pillanatai Andréka Ágoston, az Ökumeni-
kus Iskola növendékének nevéhez köthe-
tőek, aki Wass Albert Gyertyaláng című 
versét szívbemarkolóan adta elő.

Május utolsó vasárnapja minden évben a gye-
rekekről szól, gyereknap alkalmából kerü-
letszerte izgalmas programokkal várták őket. 
Hidegkúton május 24-én, a gyermeknapot 
megelőző délelőtt a Horgásztónál horgászver-
senyen indulhattak a fiatal pecások. A verseny 
győzteseinek Láng Zsolt polgármester és Dolhai 
István, a Klebelsberg Kultúrkúria igazgatója 
adta át a díjakat a kúria színpadán a művelődé-
si ház gyermeknapi programjának keretében. 
A verseny győztese Szabó Máté Dávid egy féléves 
horgászbérlettel gazdagodott, a második helye-
zett Szabó István Ábel egy húsz alkalomra szóló 
bérletet, Kollár Bence harmadik helyezett pedig 
egy tíz alkalomra szóló bérletet nyert.

 (Folytatás az 5. oldalán)
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K Ö Z É R D E K Ű  A D A T O K

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, szerkesztoseg@budaipolgar.hu)

Főszerkesztő: Tóth Ildikó (toth.ildiko@budaipolgar.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 (185×261 mm) 85 000 Ft + áfa 70 000 Ft + áfa

1/2 (185×129 mm, 91×261 mm) 45 000 Ft + áfa 40  000 Ft + áfa

1/4 (91×129 mm, 185×63 mm) 30 000 Ft + áfa 25 000 Ft + áfa

1/8 (91×63 mm, 44×129 mm) 20 000 Ft + áfa 15 000 Ft + áfa

1/16 (44×63 mm) 8000 Ft + áfa 7000 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel a Hidegkúti Polgárba: a 316-3410-es telefon/faxszámon
vagy a ludwig.dora@masodikkerulet.hu e-mail címen.

Hidegkúti Rendészeti központ

Városrendészet

1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet) 
Tel.: 274-7063
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu

Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30

Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
pesthidegkúti ügyelete

1028 Rezeda u. 10.
Minden páros pénteken 
8.00–11.30-ig.

Hidegkúti FogAdÓÓRÁk

Dr. Láng Zsolt
polgármester, Fidesz–KDNP

előzetes időpont-egyeztetés: 
346-5400

Polgárm. Hivatal 210. szoba 
Mechwart liget 1.

Dr. Csabai Péter
VÖK-elöljáró
Fidesz–KDNP, 12. 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 

BudApest FővÁRos koRmÁnyHivAtAlA ii. keRületi HivAtAlA

Kihelyezett Iroda Pesthidegkút 
1028 Máriaremetei út 37. 
Tel.: 376-5966

Időpontfoglalás 
Tel./fax: 376-8678 
Web: www.magyarorszag.hu 
A helyszínen személyesen

Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 8.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00* 

*ebédidő: 12.15–13.00
Péntek: 8.00–13.00

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

ügyeletek

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

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 31 Hidegkúton működő 
alapítványt, illetve szervezetet támogat idén. A költségvetésben 
biztosított 4,5 millió forintos keret terhére táborokat, kulturális 
programok megszervezését segíti ezzel a II. Kerületi Önkormányzat.

Szervezet neve Program megnevezése 2014. évi 
támogatás

Adyliget Barátai Alapítvány Környezetvédelmi, kulturális és 
sportrendezvények 200 000

Art’s Harmony Szabad Művészeti Társaság Hidegkúti Tangó Szalon 50 000

Budai Képzőművész Egyesület VII. Pesthidegkúti Festőverseny és kiállítás 100 000

Carmine Celebrat Kórus Hangversenyek, Caldara: Szt. József mise 
megszólaltatása a Máriaremetei Bazilikában 50 000

Egalitás Alapítvány Közlekedési nehézségekkel küzdők segítése 250 000

Grazioso Kamarazenekar Grazioso Zeneszalon 100 000

Hidegkúti Nyugdíjas Klub Ünnepségek, kirándulások, klubnapok 250 000

Hidegkúti Sport Club Új Hidegkúti Stadion ünnepélyes 
megnyitása, sporttáborok, sportprogramok 300 000

Hubay Jenő Társaság Évfordulók nyomában (három koncert) 50 000

Keresztények Segítsége Alapítvány Meglepetés Színház 50 000

Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes 
Tűzoltó Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület

Pesthidegkúti Temető rendbetétele és nyári 
programok 50 000

Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány 50 éves jubileumi rendezvénysorozat 50 000

Községház Utcai Óvoda és Tagóvodájának 
Gyermekeiért Alapítvány Egészségnap 50 000

Magyar Csodaszarvas Egyesület Kárpát-medencei Vezetőképző Tábor 50 000

Máriaremete-Hidegkúti  Ökumenikus Iskolaszék 
Egyesület

Húsvéti koncert, továbbképzés és 
csapatépítő tréning, táncházak, bemutatók 150 000

Ófalui Plébánia III. Remény kis emberei fesztivál 250 000

Összmagyar Testület A CÉH különszámának nyomdai költségei 50 000

Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség Könyvfaló klub nyári olvasótáborral 60 000

Pesthidegkúti Helytörténeti Kör A Temetök Pesthidegkúton című kötet 60 000

Pesthidegkúti Német Nemzetiségi Alapítvány  Német Nemzetiségi Nap, utcabál; búcsúk 100 000

Pro Spiritusz Alapítvány
Tábordíj, kirándulási támogatás, kellékek, 
egyenruhák, jutalmazás, a frekventált 
pesthidegkúti közterületek tisztántartása

300 000

Remete Kulturális és Sport Egyesület Bálok, túrák, táborok, sportesemények, 
kulturális előadások 300 000

Spirituart Jóga Alapítvány Egészségmegőrző programok fejlesztése 50 000

Súlyosan Mozgássérültek „Bethesda” 
Segélyező Alapítvány

A hidegkúti mozgássérültek lakótelepén élők 
kulturális, szabadidős és személyi segítése 100 000

Szent Korona Társaság Szent Korona Mindnyájunkért találkozó 50 000

Széphalom Jézus Szíve Plébánia VIII. Szövetség az életért tábor 230 000

Szövetség a Fiatalokért Alapítvány Nyári táborok, Mikulás-ünnepség 300 000

TERE-FERE Polgári Nyugdíjas Klub Kirándulások, múzeumlátogatások, 
megemlékezések, összejövetelek 250 000

Vidék-Város Kapcsolatért Alapítvány Gazdapiac a pesthidegkúti közösségért 50 000

Zenede Művészeti Alapítvány

Könnyűzenei koncert, A Zenede VIII. 
Művészeti Fesztiválja, Néptáncgála 2014., 
Klasszikus balett és moderntánc gála 2014., 
Tematikus szülő-tanár est, Adventi előadás 
Pesthidegkúton

250 000

Zöld Iskoláért Alapítvány
Angol nyelvű kommunikációközpontú 
és tehetséggondozó nyári tábor „Kis 
idegenvezető képző”

50 000

összesen 4 200 000

Pesthidegkúti szervezeteket
támogat az önkormányzat
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„Még emlékszem, mintha ma történne/A 
Gazda utcában minden indulásra készen 
állt/Ekkor felcsendült a hegy felől – mély 
irónia –/János bácsi harmóniumán a 
melódia./»Ha jövök, ha jövök, ha egyszer 
ismét eljövök«/Zengett az utcán, az asz-
szonyok sírtak és jámboran imádkoztak/
Mi gyerekek a felnőttek fájdalmát és gyá-
szát fel nem foghattuk/Csak később tud-
tuk meg, hazát, s mindent, mi kedves, el-
hagyni mit jelent”  – a megemlékezésen 
sokaknak könny gyűlt a szemébe, ami-
kor elhangoztak Hans Kröningernek a 
hidegkúti kitelepítésről írt verssorai. 
A  68 évvel ezelőtt történt események 
mély nyomott hagytak az itt maradt 
pesthidegkútiak emlékezetében. Dési 
Jánosné, a II. kerületi Német Önkor-
mányzat elnöke beszédében elmondta: 
Pesthidegkútról a svábokat 1946. má-
jus 7-én és 8-án telepítették ki. Sokan 
bíztak benne, hogy néhány hónap után 
visszatérhetnek a szeretett szülőföld-
re, Hidegkútra, ezt azonban megaka-
dályozta a történelem. A kitelepítettek 
javarészt Mosbachban, Mannheimben 
és Heidelberg környékén találtak új 
otthonra.

Láng Zsolt beszédében arra emlékez-
tetett, hogy a magát – az 1941-es nép-
számláláskor – német anyanyelvűnek 
valló 1489 ófalui lakosból 1320 sze-
mélyt telepítettek ki.

„Mindent, mi kedves, elhagyni mit jelent”
A pesthidegkúti németek kitelepítésére emlékeztek

A II. világháborút követően 1946 tavaszán közel 1500 sváb élt hidegkúton. Kö-
zülük több mint 1300-nak kellett összecsomagolnia, és örökre elhagynia a szü-
lőktől, nagyszülőktől örökölt portát és földeket, mindazt, ami addig az otthont 
és a hazát jelentette. A kitelepítés 68. évfordulójára emlékeztek május 11-én az 
ófalui templomnál. Az ünnepségen részt vett Láng Zsolt polgármester és Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, a kerület országgyűlési képviselője is.
 

– A kitelepítés nem csak Ófalu né-
met ajkú lakosságának jelent mind a 
mai napig ki nem hevert veszteséget – 
tette hozzá a polgármester, aki szerint 
egész nemzetünk tragédiája, hogy po-
rig romboltak közösségeket, emberi 
méltóságot és évszázados tradíciókat. 

– A II. Kerületi Önkormányzat – 
ahogyan eddig – ezután is mindent 
megtesz azért, hogy Hidegkút meg-
őrizhesse sváb hagyományait, hogy 
a kitelepítettekkel és azok leszár-
mazottaival élő, tartós kapcsolatot 
ápolhasson. A  Gazda utcai Német 
Tájház, a Német Nemzetiségi Alapít-
vány, valamint a Klebelsberg iskola 
német nemzetiségi nyelvoktatásának 
támogatása, a mosbachi és a hideg-
kúti iskolák közötti kapcsolat segí-
tése mind-mind olyan tevékenység, 
amellyel a sváb hagyományok tovább-
élését kívánjuk megőrizni – fogalma-
zott Láng Zsolt.

Az ünnepség végén Szűcs Balázs 
atya, az ófalui és széphalmi templom 
plébánosa rövid beszédében az ősök 
tiszteletének fontosságát emelte ki. 
A pesthidegkúti német hagyományok 
felkutatásának és megőrzésének szép 
példájaként említette a hidegkúti 
zászló újbóli „használatba vételét” és 
az I. világháborús emlékmű közös fel-
újítását. TH

Az eseményen a Német Dalkör is fellépett, előadásukban 
az emlékezők meghallgathatták „Hidegkút himnuszát”  
is, amelynek szövegét Magyar Ari, zenéjét pedig Tóth 
Miklósné Huszka Vali és Sill Gábor szerezte.

Pipacsvirágos mezők, lankás szép hegyek,
bárányfelhős tornyos templomok. 

Bizony nem ismerek ennél szebb helyet,
mint a hidegkúti lankás hegyeket.

Gercse templom őrzi századok óta már
piros tetős házak hűs vizű kútját, 

Pesthidegkút, neved nem hoz meleget,
Nem feledem sohasem a szülőhelyemet.

De ha itthon vagyok, ha itt vagyok,
ha távol, rád gondolok,
És szívemet elönti a szeretet.

Itthon vagyok
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Yvette már elvonulóban volt, a szél elcsen-
desedett, de a sötét felhőkből még sűrűn 
esett az eső május 15-én, amikor az idén 
20. születésnapját ünneplő Hidegkúti 
Nyugdíjasklub tagjai megérkeztek össze-
jöveteleik állandó helyszínére, az önkor-
mányzat által részükre ingyenesen bizto-
sított Pesthidegkúti Közösségi Házba. A 
nyugdíjasok, ahogyan szinte mindig, most 
is jókedvűen, finomságokkal megpakolva 
jöttek, és most is Tóbiás Tiborné Marika, a 
klub vezetője fogadta őket. Mindenkihez 
volt egy-egy érdeklődő, kedves szava – 
mintha nem is nyugdíjasklubba, hanem 
családi rendezvényre érkeztünk volna.

Az ünnepségen egymást érték a kö-
szöntések, először Láng Zsolt üdvözölte 
az ifjúkorba lépett klubot. Mint mondta: 
az önkormányzat szeretné, ha a kerület 
minden lakója valódi otthonra találna itt, 
ha mindenki érezné a törődést. A polgár-
mester példaként hozta fel az Internet kor-
talanul elnevezésű tanfolyamot, amelynek 
kurzusain eddig több mint ezer nyugdíjas 
korú II. kerületi ismerkedett meg a számí-
tógépezés alapjaival. Ugyanilyen fontos, 
hangsúlyozta a polgármester, hogy min-
den évben támogatást nyújtanak a nyug-
díjas szervezeteknek. A klubtagok szíve-
sen emlékeznek azokra a kirándulásokra, 
amelyeket az önkormányzat támogatásával 
szerveztek meg. Így jutottak el például − 
kétnapos út keretében − a Felvidékre, de 
gyakran járnak közösen színházba, kiállí-
tásokra is.

Nem csak a 20 éveseké a világ! Vagy mégis?
Ünnep a Hidegkúti Nyugdíjasklubban

Idén áprilisban ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját a hidegkúti 
Nyugdíjasklub. Ez alkalomból május 15-én rendhagyó klubdélutánt szervez-
tek, amelyre ellátogatott Láng Zsolt polgármester, valamint a Pestidegkúti 
Városrészi Önkormányzat elöljárója, Csabai Péter és a városrészi önkormány-
zat tagjai, skublicsné Manninger Alexandra és Makra Krisztina is. A családias 
hangulatú ünnepségen részt vett a klub alapítója, Küller András, aki 1994-
ben önkormányzati képviselőként kezdeményezte a hidegkúti nyugdíjasok-
nak programot és társaságot kínáló szervezet életre hívását.

Kapui István és felesége (jobb oldali kis 
képünkön) tizenhat éve tagja a klubnak. 
Mind mondják, egy szomszédjuk hívta 
fel rá a figyelmet, ők meg hamar megsze-
rették az összetartó közösséget. István és 
Zoltai Alajosné Marika gyakran kápráztatja 
el a többieket verstudásával. István szép 
emlékei közé sorolja, hogy néhány éve 
megnyerte a Marczibányi Téri Művelő-
dési Központ nyugdíjasoknak szervezett 
szavalóversenyét. Az első díjért járó ju-
talmat Oszvald Marikától vette át. István 
és Marika az ünnepi délutánon is elszavalt 
egy-egy költeményt, de a valódi megle-
petést az amúgy amatőr festőként számon 
tartott Tóth Miklósné Valika szerezte saját, 
ez alkalomra írt, Küller Andrást köszöntő 
versével. 

Csabai Péter úgy véli: az elmúlt húsz 
esztendő a klub valódi közösségé formá-
lódott, ahol barátságok szövődtek, a kap-
csolattartás nem merül ki a klubnapokon 
való találkozásokban, a tagok gyakran 
járnak össze egyéb alkalmakkor is. Makra 
Krisztina ugyan még csak két éve tagja az 
önkormányzat képviselő-testületének, de 
ő is szoros kapcsolatot ápol a nyugdíjas-
klubbal. Skublicsné Manninger Alexandra 
20-ast formázó foszlós fonott kalácsot ké-
szített a születésnapra. 

A jókedvű beszélgetés során előkerültek 
az unokák, dédunokák képei, színes törté-
netek a klub életéből, a régmúlt, még aktív 
időkből. Az ünnepség fénypontja az volt, 
amikor a terembe behozták Láng Zsolt 

ajándékát, a Frer cukrászda által készített 
negyvenszeletes csokoládés trüffeltortát. 
A polgármester lapunknak elmondta: a 
nyugdíjasklubok fontos értékei a II. kerü-
letnek, hiszen nagy segítséget nyújtanak 
azáltal, hogy tartalmas időtöltést tudnak 
nyújtani az időseknek. Tóbiásné Marika 
hozzátette: köszönettel tartoznak a kerület 
vezetésének, és mindannyian nagyon bol-
dogok voltak, mikor a polgármester tavaly 
ősszel átvehette az Idősbarát Önkormány-
zat-díjat.

Marikától azt is megtudtuk, hogy a klub 
első vezetője a Hidegkúton nagy tiszte-
letnek örvendő Helter Ferencné volt, a 
klub 60-65 taggal indult, de sajnos, töb-
ben elhunytak időközben. Mostanában 
a klubnapokon általában 40-en gyűlnek 
össze. Közösségükbe szívesen látnak új 
tagokat is. TóTH IldIkó

HiDEgKúTi NyugDíjAsKlub
A közösség minden páros hét csütör-

tökén 16 órától tartja összejövetelét a 
Pesthidegkúti Közösségi Házban. Cím: 1028 
Máriaremetei út 37. Bővebb információ kérhető 
a 376-8585-ös telefonszámon.
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Önfeledt szórakozás kicsiknek és nagyoknak

Tavaly nyáron a Pesthidegkúton élő szín-
művész, Szalay Kriszta kezdeményezése 
nyomán egy látványos és hangulatos szín-
házi est született június 24-én, Szentiván 
napjának estéjén a Kerek-hegyi erdőben, 
a Kőfejtőnél. A művésznő kerületi színész-
barátait – Cserna Antalt, Benkő Nórát, Lux 
Ádámot, Bozó Andreát, Jegercsik Csabát 
és Szabó-Sípos Barnabást – hívta el, hogy 

létrehozzanak egy különleges színházi elő-
adást. Idén Szalay Kriszta a Rrr című francia 
filmből készített adaptációját rendezi meg 
Szentiván éjjelén. A darabban – akárcsak 
az életben – Cserna Antal lesz a partnere.

– Már tavaly is sokan érkeztek sütemény-
nyel, borral az eseményre, s öröm volt 
látni, ahogy az előadás után, kötetlenül, 
felszabadultan ismerkedtek, beszélget-

tek a környék lakói, ráadásul gyönyörű 
természetben – nyilatkozta lapunknak 
a színművész. Idén is szeretettel várjuk 
a szórakozni vágyókat. Süti, bor most is 
megengedett, s lehet egymást kínálgatni. 
Találkozunk 19 órakor június 24-én a Kő-
fejtőnél. Segítségképpen a Zerind vezér 
úton kövessék a nyilakat. Szúnyogirtó, 
pokróc szükségeltetik!

Szentiván éjjelén a Kőfejtőnél

(Folytatás az első oldalról)

Hamar megtelt a Klebelsberg Kultúrkúria 
udvara május 24-én délután. A gyerekek 
önfeledten szaladtak játéktól játékig, 
vidáman ugráltak a trambulinon, és tá-
tott szájjal figyelték a Miskolci Csoda-
malom Bábszínház énekes előadását. 
A Kultúrkúria lenti és fenti udvarán is 
sokféle játékot kipróbálhattak az érdek-
lődők. Tudományos és logikai fejtörők, 
interaktív játszóház, arcfestés, kézmű-
ves játszóház, trambulin várta a lurkókat. 
Délután a Kolompos együttes lépett föl.

Dolhai István igazgató szerint az apró-
ságok és a nagyobb gyerekek is találhattak 
kedvükre való programot. –Mindig szí-

nes műsorral készülünk a gyereknapra, 
hogy az itt élő fiatalokat ezen a napon is 
elvarázsoljuk. De egész évben erre törek-
szünk, érdekes színházi előadásokkal, 
foglalkozásokkal, kiállításokkal várjuk 
őket – sorolta az igazgató.

Láng Zsolt polgármester családjával ér-
kezett az eseményre. – Fontosnak tartom, 
hogy a II. kerületi gyerekek színvonalas 
helyi rendezvényeken ünnepelhessék 
meg ezt a vidám napot. Mindent elkö-
vetünk azért, hogy ne csak ezen a napon 
érezzék, hogy fontosak nekünk. Nagyon 
sokat áldozunk arra, hogy oktatási és ne-
velési intézményeinkben jó körülmények 
között tanuljanak, fejlődjenek.

NZSA

jANKó MáRTON, 
11 éves
– Minden évben 
kinézünk ide. Tet-
szenek az ügyessé-
gi játékok, ahol a 
golyókat kell irá-

nyítani, vagy ez a hajós terepasztal, 
ahol nem eshet le a hajó rakománya.

HEgEDŰs júliA,
8 éves 
– Nagyiékkal jöt-
tem ki a gyerek-
napra. Nagyon jó 
játékok vannak itt,
tetszik a puzzle-

kirakó és a csúzlis célbalövés is! A 
délutáni koncertet is meghallgatjuk!
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Adyliget szobrai

Az érmindszenti Párvy Iván a gimnáziumot 
Egerben, Gyöngyösön, Pesten és Pozsony-
ban végezte. Jogot szintén Egerben tanult, 
de 1868-ban Pesten kapott közügyvédi és 
váltójogi oklevelet. Előbb díjnokként, majd 
segédfogalmazóként dolgozott a királyi 
ítélőtáblán. 1871-ben a pestvidéki királyi 
törvényszékhez nevezték ki bírónak, ahol a 
büntető és polgári osztálynál szolgált. 1885. 
január 3-án vált a budapesti királyi tábla 
rendes bírájává. 

Párvy Iván feleségével, Nagy Vilmával 
és három kiskorú gyermekével, Karolával, 
Arvéddel és Kornéllal a második kerületi 
Jégverem utca 2. szám alatti romantikus 
stílusú házban lakott. Saját tulajdona egy 
pusztaszentlőrinci (pestszentlőrinci) 
szántóföld, a hidegkúti nemesi birtok és 
annak közelében − a csendes Kálvária-he-
gyen, a falu felőli oldalon − egy szőlős volt. 
Lejjebb, a völgyben gyümölcsösök és zöld-
ségeskertek övezték a három kőkereszttel 
megjelölt magaslatot. 

A táblabírót 1889 szeptemberében a Kú-
riához osztották be. Budai lakását ekkor 
nagyobbra és elegánsabbra cserélte: a Bel-
városba, a Dorottya utcába költözött család-
jával. Az ambiciózus, becsületes munkát vég-
ző Párvy Ivánt 1891. január 28-án kinevezték 
a kassai főügyészség főügyészének.

Csomagolnia azonban még nem kellett, 
mivel az újonnan szervezett testületnek 
egyelőre helyet sem találtak Kassán. A fő-
ügyészséget, illetve a táblabíróságot „a fő-
utcán szándékozták elhelyezni, ahol egyéb-
ként több »ronda« ház is állt, s ezek csak a 
város elcsúfítására voltak alkalmasak. Ilyen 
volt például az úgynevezett átszállítóház a 
Fő utca nyugati oldalán, amelyet akkoriban 

Hidegkúti földbirtokosból lett főügyész

raktárként használtak. Többek ezt javasolták 
átalakítani, vagy a hozzá tartozó nagy telket 
a tábla céljaira felhasználni. Félhivatalosan 
szóba jött még a Forgáts utca nyugat felé eső 
végén lévő telek a Külsétányon.” 

Mások a Maléter-házat szerették volna 
örökáron megvásárolni, és végül a prakti-
kusság döntött: ez a „legújabb styl szerint” 
épített és berendezett ház lett a székhelyük, 
ahol hatvanöt szoba állt rendelkezésükre, 
a teljes személyzet pedig 39 főt számlált. 
„1891. május 5-én boldogan köszöntötték 
és ünnepelték a táblát: […] a szobákban és 
a termekben sötét faragott bútorok álltak, 
az asztalokon bronz írókészlet és gyertyatar-
tók ékeskedtek, a falakon pedig az uralkodó 
olajnyomatú mellképe volt látható. A tanács-
termekben hosszú zöld asztalok pirossal be-
vonva, az elnöki előfogadó teremben pedig 
bíborbársony pamlagok és székek kínálták 
kényelmüket.

Maga az ünnepség a Mihály kápolnában 
végzett isteni szolgálattal vette kezdetét, 
amelyen a szent misét Szabad Ferenc nagy 
prépost és püspöki helynök celebrálta, in-
tonálva a kezdetén a Veni Sancte Spiritust. 
Megható volt, ahogy a mise végeztével 
»megfordulva az oltártól, lelkesen fejte-
gette a bírói hatalomnak az isteni akarat 
és törvényeknek e földön való teljesítésök 
körül foganatosuló jelentékeny nagy szere-
pét.« Majd megáldotta a bírákat a szenthá-
romság nevében. 

Az ünnepélyes megnyitó rendhagyóan 
nem a tábla egyik nagytermében, hanem 
a vármegyeház dísztermében folytatódott. 
Onnan Kriszt János tanácselnök, Párvy Iván 
főügyész, Fekete Ödön és Simon Géza táblai 
bírák vonultak el, hogy az elnököt felkérjék a 

teremben történő megjelenésre. Oberschall 
Adolfot éljenzéssel köszöntötték az egybe-
gyűltek. Az alakuló ülés első pontjaként az 
elnök ünnepélyesen hivatalos esküt tett, 
majd a tanácselnökök (Kriszt János és Ber-
náth Elemér) következtek, ezután pedig a 
királyi tábla bíráinak együttes megesketése, 
valamint a főügyész és helyettese (Párvy Iván 
és Battlay Imre) eskütétele történt meg. […]

Párvy főügyész is szólásra emelkedvén 
hangsúlyozta: kivált a büntető igazságszol-
gáltatás terén a kívánt eredmény három té-
nyező harmóniájától függ: »a jó bírói kar, s a 
védelem és vádközegek közötti jó egyetértés-
től.« Ezt az egyetértést a maga részéről a leg-
bensőbben óhajtotta.” – írja dr. Antal Tamás 
egyetemi adjunktus doktori értekezésében.

A kassai ítélőtábla az ünnepélyes eskütétel 
után alig egy héttel, május 11-én kezdte meg 
tényleges tevékenységét. A főügyésszel csak 
hitvese érkezett Kassára, két fia jogot tanult 
Budapesten, és kiskorú lányuk állandó lakcí-
me is „Hidegkút nemesi birtok; Kálváriahegy 
szőlő” volt ebben az időben. 

Kis-kónyai Párvy Iván azonban még egy 
évet sem töltött el főügyészként Kassán, 
1892. március 6-án röviddel éjfél előtt 
szívszélhűdést kapott, a kiérkező orvos nem 
tudott rajta segíteni. Mindössze 47 évet élt. 
Felesége tizenhat évi özvegység után, 55 éve-
sen követte férjét a sírba. Dr. Párvy Arvéd 
törvényszéki bíró, Párvy Kornél Komárom 
vármegye főszolgabírója lett. Utóbbi szin-
tén fiatalon, 1921. szeptember 5-én halt 
meg Gyantafalván a nyugat-magyarországi 
harcokban. Párvy Karola dr. Adolf Sebes-
tyén táblabíróhoz ment feleségül, 1957-ben 
hunyt el budai lakásán, nyolcvankét évesen.

VerrASZTó Gábor

A kis-kónyai Párvy család felmenői között 
bizony még csizmadia is akadt, de akko-
riban nem volt szégyen, ha egy kisnemes 
tisztességes foglalkozást tanult. A mester 
kuncsaftjai ugyanis nem a kutyabőrt néz-
ték, hanem a lábbelik minőségét. Unokája 
már a szatmári püspöki uradalomban volt 
tiszttartó, aki fiát magasabb iskolába tudta 
járatni, a szorgalmas gyerek pedig fővárosi 
táblabíró, hidegkúti földbirtokos lett.
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A nagyon jól előkészített és megszervezett rendezvény tíz lelkes, Hidegkúton 
élő családanya munkáját dicséri: november óta minden pénteken találkoztak, és 
együtt álmodták meg első rendezvényüket, a Családi pikniket. A rendezvénnyel 
az volt elsősorban a céljuk, hogy „kicsalogassák” otthonaikból a szomszédokat, 
és közelebb hozzák őket egymáshoz. A rendezvény fővédnöke Láng Zsolt polgár-
mester volt, az eseményt Csabai Péter, a Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 
elöljárója nyitotta meg, értékteremtőnek nevezve ezt az első családi napot, és 
nagyon sok ismerkedős, baráti beszélgetést kívánva a résztvevőknek. 

A Családi Pikniken gazdag program várta a környékbelieket. Felléptek a Kiss 
Zenede növendékei, Lippai Andrea flamencotáncos és tanítványai, továbbá He-
vesi Imre egy zenés műsorral, a Roll Dance kerekesszékes táncegyüttes, és még 
számos tánc- és mozgáscsoport. Első rendezvényükön a szervezők az „Ismerd 
meg a szomszédodat!” szlogen jegyében mindenkinek lehetőséget biztosítottak, 
aki szerette volna művészetét, tudását, vagy éppen termékeit bemutatni a helyi 
környezetnek. A fellépők mellett a sátrakban többek között Egészségsziget, 
gasztroenterológus, belgyógyász és akupunktúrás orvos várta az érdeklődőket, 
de volt ingyenes biciklis állapotfelmérés és kézműves foglalkozás is. Keömley 
Anna írónő a könyvét dedikálta.  

Kovács Ágnes, a Családi Iránytű Egyesület elnöke lapunknak elmondta, hogy 
nagyon elégedett első rendezvényükkel. Családjával öt éve költöztek ide, és 
viszonylag nehezen találták meg a helyüket, ezért is kezdeményezte, hogy széles 
körű, mindenki számára nyitott együttműködést hozzanak létre az itt élő és az 
itteni intézmények szolgáltatásait igénybe vevő családok között. Következő 
rendezvényüket Hidegkúti Sportparádé néven ősszel szeretnék megrendezni. Az 
esemény megrendezésével céljuk az emberek megmozgatása és az egészséges 
életmód népszerűsítése mellett a helyben működő különböző sportolási lehető-
ségek bemutatása, ezért várják azon környékbeliek jelentkezését, akik szívesen 
bemutatnák a sporthoz és az egészséghez fűződő tevékenységüket. ld

„Ismerd meg a szomszédodat!”

A változékony időjárás ellenére nagyon sok család látogatott el 
a hidegkúti Családi Iránytű első rendezvényére, amelyet április 
26-án délután tartottak a Geli ház előtti téren. Az új kezdemé-
nyezés védnöke Láng Zsolt polgármester volt.
 

A HiDEgKúTi CsAláDi iRáNyTŰ rendezvényeiről bő-
vebben a www.facebook.com/HidegkutiCsaladiIranytu 

oldalon lehet olvasni. Pártoló tagjaik közé várják mind-
azokat, akik szeretnék Hidegkutat olyan lakóközösséggé for-
málni, ahol a kapuk mindig nyitva állnak a szomszédok előtt. 
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Alig 15 percre Öntől, várjuk sok szeretettel a már 20 éve működő

Opel és Chevrolet
Márkakereskedés és Márkaszervizünkbe

Budakeszin
Tel.: 06 23 451-749

Opel és Chevrolet teljeskörű értékesítési és márkaszerviz szolgáltatások. 
Márkafüggetlen szolgáltatások: • Szerviz és karosszériajavítás 

biztosítási ügyintézéssel. • Műszaki- és eredetvizsga motorkerékpár, 
utánfutó, tehergépkocsi 3,5 t-ig – AZONNAL.

Előzetes időpontegyeztetés esetén a gépkocsi megvárható!

Nem hagyjuk magára!Nem hagyjuk magára!

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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