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Életének 65. évében örökre távozott közülünk Bődey Sándor. A nagysikerű Templomkerti Esték fő 
szervezője, a hidegkúti közösség önzetlen és lelkes tagja január 13-án hunyt el.  

Bődey Sándor a Ganz-MÁVAG külkereskedőjeként dolgozott évtizedeken át, feleségével, Katalinnal 
három évtizeddel ezelőtt költöztek a II. kerületbe. Valódi otthonra leltek Pesthidegkúton, közel a 
máriaremetei bazilikához, azok közé tartoztak, akik tevékenyen részt kívántak venni a városrész 
közösségi életében. 

Sándor alapító tagja volt a tíz éve alakult Pesthidegkúti Polgári Körök Szövetségének és a saját 
maga által életre hívott Péch Antal Polgári körnek. 2005-ben az általa szervezett Erzsébet-bálon 
egymillió forintot gyűjtöttek össze egy árvíz sújtotta székelyföldi település iskolájának. Egyik 
létrehozója volt a máriaremetei bazilika parkjában álló Szent Korona-dombnak, amely azóta országos 
zarándokhely lett. 

 

Több mint hat éve 2006 nyarán – a korábbi évek tapasztalatait is felhasználva – új fejezet kezdődött a 
Bődey házaspár és Máriaremete életében. Sándor és Katalin meghívására a Kormorán együttes adott 
ekkor koncertet a bazilika templomkertjében. A jótékonysági est hatalmas sikere arra ösztönözte a 
házaspárt, hogy a gyönyörű környezetbe újabb programokat szervezzen.  

Mi, akik részesei lehettünk ezeknek a rendezvényeknek, tudtuk, hogy Sándor szervezőtehetsége és 
megnyerő egyénisége nélkül nem lett volna ekkora sikere a Templomkerti Estéknek. 2007-től minden 
nyáron színvonalas előadások töltötték meg a remetei bazilika szabadtéri oltárának nézőterét. 

Bődey Sándor hívására a magyar művész világ kiemelkedő alkotói jöttek el Máriaremetére: elsők 
között vállalt például fellépést Bánffy György Kossuth-díjas színművész, a II. kerület díszpolgára. De 
eljött a szabadtéri oltárhoz – ingyen vállalva a szereplést – Jókai Anna, Császár Angela, Cseke Péter 
és Sára Bernadett, a Csillagszemű Táncegyüttes, ifjabb Csoóri Sándor és népzenekara, Ferencz Éva, 
Hűvösvölgyi Ildikó, Melocco Miklós, Pitti Katalin, Raduly József, Sáfár Mónika és Szvorák Kati, a 
Száztagú Cigányzenekar, a Csík zenekar és Presser Gábor, a Tolcsvay együttes, Balázs Fecó. A 
programsorozat háziasszonyának Schmitt Pálné Makray Katalint, fővédnökének pedig Láng Zsolt 
polgármestert sikerült megnyerniük a lelkes szervezőknek. 



 

A Pesthidegkúti Városrészi Önkormányzat 2009 novemberében Klebelsberg-díjjal ismerte el a Bődey 
házaspár Hidegkút közösségi és kulturális életéért végzett munkáját. 

Feleségével, Katalinnak harminchat éve voltak házasok, példaszerű és kivételesen szép 
kapcsolatukban természetes volt, hogy mindenben segítői egymásnak. Közösen vallották: „Ne 
keressünk csodaszert, új politikai módszert, hogy lábra tudjunk állni, hanem dolgozzunk, 
becsületesen, szakszerűen minden téren.”  

Sándor minden nyár végén, a Templomkerti Esték évadzáró rendezvényét követően újult erővel látott 
neki a következő programsorozat szervezésének. Mostantól azonban nélkülöznünk kell kitartó és 
derűs egyéniségét, amely minden egyes est sikerének záloga volt. Bődey Sándor halálával egy igaz 
és őszinte embert veszített el Pesthidegkút, egy olyan embert, aki soha nem várt elismerést, akit 
kedvessége, mindenre és mindenkire nyitott személyisége miatt szerettek és tiszteltek közvetlen és 
távolabbi környezetében egyaránt.  


