
Ető€ffiffi f
Bud a pest Józsefváľosi on ko rmányzat

te számára

Tisztelt Képvĺselő.testůĺlet!

I. Tényátlás és a diintés taľÚalmának ľészletes ismeľtetése

1. Zeidl'er Sándor és Kennedy P. Joseph 2014. október 22-én azza| a kéréssel keres-
te meg az onkoľmányzatot, hogy Zeiđ|er Antal emlékére a Diószegi Sámuel u.
|0 l a sz. ház faIźn emléktáblát szeretnének elhelyezni. ( 1 . sz. melléklet)

Zeid|er Antal (1889-1956) vendéglős a II. viláýláborű idején zsidó embeľeket
mentett meg az elhurcoltatástő|. 20l2-ben postumus megkapta az,izrae|i ,,Yi|źry
Igaza,, kittintetést, valamint a Belügyminisztérium ,,Bátoľságéľt'' Eľdemj e|ét. Az
állítók egyike, kozeli rokona, másikuk pedig egy tulélő, aki Zeid1.er Antalnak kö-
szĺinheti megmenekĺilését.

2. Kállay Kristóf 2OI4. november 18-ĺín azza| a kéľéssel kereste meg az onkor-
mányzatot, hogy szeretné, ha nagyapja, dr. Kállay Miklós (1887-1967) volt mi-
niszterelnök emlékére emléktábla kerülne elhelyezésre a jőzsefvźrosi lakóhelye-
in. (2. sz. melléklet)

/qĽą,/tu /1

Előterjesztő: Santha Péterné alpolgármester

A képviselő-testĹileti ülés időpontja: 20l5. jarnźlr 22. ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat emléktáblák elhelyezésére

A napiľendet gyfuzźrt ülésen kell tárgyalni, a dĺintés elfogadásához eg.vszeľĺ7minősített
szav azattöbb s ég sztiks éges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi X
Embeľi Erőfoľrás Buottságvéleményezi X
Hatźr ozati jav as|at a bizottság' szźLÍflźLr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előtefiesz-
tés megtáľgyalását.

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-testi'iletnek az előteľjesztés megfźr-
gvalását.
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Dr. Kállay Miklós a jogi đoktoľátus megszeruése után előbb kisvardai szolgabíró,
majd l920-tól két éven át a nagykáL|ői jźrás fĺĺszolgabíľőja, I922-to| I929-ig
Szabolcs és Ung váľmegyék fbispanja. |929-tó| Bethlen István kormányában ke-
reskedelemügyi államtitkźr, az l93ll32-es költségvetési táľgyalásokon a távollé-
vő Bud János miniszter helyett ő képviselte a kereskedelmi tźtrcéú. 1932 és 1935
közĺitt Ítildmiĺveléstigyi miniszter majd a Felsőház taga, |937-tó| a Magyaľ Kirá-
lyi ontĺizésügyí Hivatal elnöke. 1929-|935 közott az Egységes Páľt, illetve a
Nemzeti Egység Pźrtja' majd 1935-1939 között páľtonkíviili progľammal volt or-
szággyiĺlési képviselő (a kemecsei választóktirzetben). |942-44 között Magyaror-
szág miniszteľelnöke. Politikai célja szembefordulni a németekkel, átállni az an-
golokhoz, abbahagyni a szovjetellenes háborut. A német megszállás után elfog-
ták, majd Sopronkőhidara, később Mauthausenbe, onnan pedig Dachauba hurcol-
ták. |945. május 4-én kalandos köľülmények kdzt szabađult ki a fogságból. Ké-
sőbb o lasz or szágb an, maj d az Egye sült Al lamokb an élt.

A VIII. keľülętben több helyen is lakott. Az 191O-es években a József utcaŻ5. sz.
alatt, majd a '30-as években a Horánszky utca l2-ben, valamint a család emlékei
szerint a Bródy Sandor utcában is néhany évig.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuaľosi onkormányzattulajdonában lévő közterĹiletekhasznáIataról és hasznáiatźnak
rendjéľől sző|ő I8l2013. (IV.24.) önkoľmźnyzati ľendelet szabźiyozzaamllvészeti alkotá-
sok, vallási, kultuľális, történelmi szimbólumok, emléktáblĺĺk elhelyezését. E rendelet szerint
Józsefuáros teljes kiĺzigazgatási teľĹiletén közerĹilethasznźl|atihozzájaĺulást kell beszerezni,
,,az I99]. évi W. törvény l09' s-a alapján művészeti alkotásnak minősülő tárglak, vąlamint
a művészeti allatásnak nem minősĺjlő vallási, kulturáIis, torténelmi szimbólum(ok), emlék-
tábl a (ák) elhelye zé s éhe z.',

III. Döntés célja' pénzüryi hatása

A Képviselő-testület a múvészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alko-
tásnak nem minősülő vallási, kulturális, t<jľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezésé-
hezhozzájáruIásátadja. Az emléktáblak elhelyezéséhezpénzigyi fedezetet_jelen képvise-
lő-testiileti döntés keľetében - nem biztosít.

IV. JogszabáIyi kiiľny ezet

Magyaľországhe|yi ĺinkoľmĺĺnyzatairő|szô|ó2011. évi CL)OCXIX. törvény (M<itv.) 42. $ 8.
pontja szerint a képviselő-testiilet hatásk<ĺréből nem n:ŕrázhatő a kĺizeriilet elnevezése,koz-
téń szobor, miĺalkotás á||ítása.

A Képviselő-testiilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pontján, valamint aJőzsefvá-
rosi onkoľmźnyzat tulajdonában lévő közteľiiletek használatáľól és hasznźiatźnak rendjéľől
szőIő |8/2013. (Iv. 24.) önkormźnyzati rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjan alapul.

Mindezek alapj án kéľem az a|ábbi hatńr ozati j avaslat elfo gadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testület úgy dłint' hogy

|. hozzźĄźlra|źsátadjaZeid|er Antal emléktáblájanak elhelyezéséhez a Diószegi S. u. 10/a
sz. a|atti épület fa|án.

Felelős : polgĺíľmester
Hatlíridő : 20| 5. januát 22.



2. hozzájarulását adja dr. KáIIay Miklós volt miniszterelnök emléktáblájának elhelyezé-
séhez a Horánszky u.12. sz. alatti éptilet falán.

Felelős: polgáľmester
Hatźridó : 20| 5. január 22.

A diintés végľehajtásáúvégző szewezeti erység: Városfejlesztési és Főépítészi tigyosz.
táily

Budapest, 2015. januar 12.

/vyĺ b lĺ,

Törvényességi ellenőrzés:
Danada.Rimán Edina

jegyző

Sántha Péterné
alpolgáľm",,", 
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. Ýiil'kärtileti Önkormányzat

Dr.Kocsis Máté po|gármester részére.

Tisztelt Po|gármester úr!

Kć;lp+ĺrti Ittlrtó

Azza| a kérésse| fordulunk onokhöz,hogy a

e|he|yezését engedélyezése céljából a keriileti KözgyÜlés elé sziveskedjenek.A ház fo|dszintjén

működöttnéh.iffi].889-1956/vendég|őjeakiházvezetőnőjeSzó|láthZsófia
segítségével 6 üldozöttet mentett meg az e|hurco|ástó|,tobbek kozott Kadosa Pá| zeneszerző

édesanyját is./Szó|láth Zsófíaköze|i rokona,vo|t országgyűlésĺ képvĺselő,jelen|eg Hajdúnánás

poIgármestere/

2012 -ben ZeidIer AntaI postumus megkapta az izraeli ''Világ

igaza''MagyarBe|Ĺigyminisztérium',Bátorságért''ÉrdemjeIet adományozta, melyet ZeidIer Sándor

közeli rokona vett át.Az üldözöttek há|ája és az útokor tájékoztatása cé|jábó| a 70-ik

évfordulónaz egyik megmentett Kennedy P.Jőzsef professzor á||ítana márvány emléktáblát a

me|lékelt szövegge|.A tervezet szerint amennyibe az em|éktáb|a elhelyezése megva|ósulna,úgy

#15Jęll*sabgleryęmęeffeJ,|eep}-Ĺ érjükehheza

Po|gármester úr és a kerü|et támogatását.

A me||ék|et tartaImazza a dokumentációkat és az események leirását.

Ke|t Budapesten 2014 év október 20-án

Vá|aszát várva,tiszte|ettel:

Kennedy P.Joseph professzor /Akron, USA/ E-mai | :josep19@ uakron'ed u

MTA kĹilső tagja
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Kossut LajosTudományegyetem díszdoktora és

Zeĺdler Sándor ny.iparművész

'l

-,fuefuŕn,,-
1026.Bp.Trombitás út 22 Zeid[er@upcmai|.hu 06-309-519148
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Zeidler Sándor
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ZEIDLER.tábIa'do
c (20 kB)

Fe|adó: Emlék Táb|a [tab|a'nyelvtud@gmai|.com]Küldve: 2014. oktTber 14. 13:58
Címzett: Zeid|er Sándor
Tárgy: Re: EMLÉKTÁBI.R sztvEG TERVEZET

Mellék|etek: ZE|DLER-tábla.doc

.l'}s zĽeJ.t Ze]-o].er Ur l

Ön a Zeidier Aniai emiékét megorökitő tábla szövegének nyetvi véleményezését kérte az
MTA Nyelvtudoĺnányi Tntézetétő1.

A szöveget a csato}t me]Iékletben o}vasható formában tartjuk megfeleIőnek helyesírásí
szerĺpontból (a javĺ.tott helyek zöIdek) .

A ''menŁett ... megmentett'l nem tűnĺk szóismétIésnek, tehát maradhat ebben a formában.

Üdvöz1ette1

Kaľdos Tamás tudományos kutató
MT.A NyelvŁudományĺ InťézeŁ
nyelvi tanácsadó szo}gálat

201,Ą. október 7. 13l09 Zeidler Sándor irta, <zeídIerGupcmai1.hu>ĺ

EZEN A HELYEN ÁLĹť ZEIDLER ANTÄL VENDÉGLŐ.JE,AKI

SEGÍTŐ.]ÉVBL sfTLtÁtH ZSTEIÁVAL L94Ą 1KTĺBER És

t945 JANuÁR 13 -IKA KÖzÖtT 6 ÜLDÖ?ÖTTEľ BUJTAToŤT ŕ

P]NCÉJÉBEN És l,ĺBxľntľ MEG Az Ei,HURcoLÁstTt ÉLETB

KocKÁzTATÁSÁVAL.

HÁĹÁs MEGtMĹÉKEzÉsÜL ÁLtÍToTTA Az EGYIK MEGMENTETT

KBNNEDY/KAUFMANN/ P. JTzsEľ PRoľEssoR/UsA/

T'Cím!

A professzor is'r/akL az MTA ktilső tagja/ szerétné ,hogy kiŁttnne a szovegből ,hogy
Ő is ott vott. A rneqrnentett szóísmétlés helyett esetfeg ha tudnának másík szavaŁ
ajánlani.Egyébként a VIIÍ.Díószeghy Sámul ul.ca 10/a falán lenne fehér márványból
arany betiíkke1.
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EZEN A HELYEN Ár,lľ ZEIDLER ANTAL veľĺoÉcloĺn|

}ĺĺ sľcÍľŐĺÉv{ szórĺ,ÁľH zsónÁval

tqął orľón{ És to{ ĺemÁnr rtzÖľľ

[ ÜloÖzoľľBľ BUJTAToTľ pnĺcÉÉnr| És unNľpľT MEG

AZ ELHURCOLASTOL ELETE KOCKAZTATASAVAL.

gÁrÁs ľĺpoľlvĺt,ÉrBzÉsÜr Áu'Íľorr A AZEGYIK ľĺecueNľľĺ!
KENNEDY lreurvĺn'ľľ l p, llzsľ,r ľnorfion Juseĺ

Íopu9s JoTpTaz :Tef,1ouozsoł

e^JeA ąełnzseT9A
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l{enneĺll' I), 'ĺózseJ' - Wikipéclia l. oltla]. összesen: 2 ĺllcĺal

Keľameďy P" .Fózs*á.

A WikipĺĺđiábóI, a szabaó enciklopédiábÔl

Kenĺeĺĺy ĺ,. Jĺĺzsa:ť r,agy .loseph P:rul KenncĺIy
(Btrclapest, l92ĺ}. nrájrrs I8.) aĺllcľikai nragyar Kemrĺeĺly P. Józseť
vegyésznrél.nök' hémikus, a Magyaľ' ľudolnálryos
ĺ\kaclénria ktilső tagja. A makronrolekuláľis lrctnia Sľ,iileteĺt |9f8. nájĺls 18. (86 éves)

teľĹilotĺłn végzett nulrkássága jeleritős, szálrrĺls Budapest
polimelkémiai szabaclalonr fĹíz',őĺlik a nevéIrez. 

Foglłłlkĺlzása vegyészméľncilĺ,

' kéniikus

TarťaEoľmjegyzék

n 1 l.jlcĺ.útja

" 2 Mĺllrlĺássága
ts 2,| ,Táľsasćtgi 

tagságai és eljsmeľćsei

" 2.f ll'őbb lrltivei
ľ 3 F.elhasznált forľás

Eletť'qga

ĺ945-tol a buc|apesti Pirznlĺrny Pétcľ,I'uĺlolnányeg),.ctenrclt talrult. itt szerezte nreg kélnikusi olĺIeve|ét
l949-ben. 1949-tőlöt ér'en át a Bécsi Egyetenretr ĺtllytatott biokónliai tanulĺlrányokat, cloktoľi
él:tekez-ĺisét ] 954-bc.n r'édte nrcg' i955-ben a páľizsi Soľlr<llrĺre' egy év clteltével" ] 956-ban pecĺig a
lnontľéa'li McGíll Egyetenr ijsztörrdíias lĺutatója rclt. I957-ben végleg letelepeclett az Ameľikai
ligycsĹilt Allamokbanl , 1957 és l959 köz'"ott a Celariese r,egyipaľi váI|a}al kutató vegyészlrrćľrxjlĺelĺĺínt
dolgozott Sulnnriĺlrall' lnaiĺÍ 1959-tőI 1970-iga Siandaľĺĺ oĺl Conlpally ĺ>l'Nen..leľsey lincĺeni
Iĺutatólaborat<iľiunrilnak tucloĺrrányos főrirunkaĺĺíľsa volt. ĺclőközben l959-bcn vendégpro1.esszoľkćnt
a l(iotĺiiligyetemen ac]ott clcl. 1958 és I961 ktizött peclig elvégez-te a ĺ{trtgeľs Ijgyctenl tiltaĺános
uz|etl szakát is. 1970.ben az ohióiAkľoni Egyctelrl Po|imeľtudornányi Intézetébc ncvcz'ĺék kia
polinieľtudonlány egyetenri tanítľár,á. l980 ĺita a ;:olimeľtudoIltálly és J<énria pľoĺbssz,<lľalcénĺ. okta{

azintennénybeľl'

IV[wľtľĺĺässáágE

Fő szakteľijle{e az ionos polinreĺ-írácjő. kiilön(jsen ar:oL< tl íblyamatok, amelyekben r,alĺrnreIy

l<aľlrokation inclítia el a polinrelrnral<rcnrolekulákat c"l.ednrélryező lllolekLrIalánc-növekeĺlĺĺsi ľcakoiĺit'
I]clratóall foglallĺoz,,ott az ĺllefinęk' polinrcľizáci(ljái,al is. Szałraclalmaztatott polimeľkénlíai
találnlárryairrak szálna rrreglralaclia a sz.źtz.at, ez-ek kőzül töblr keľeslĺec1elnri fbľgalolrlba keľĹilt' illetrlc
szĺ|es k<jľben a1kalĺnaz;z.ák, így pélcláu| azimp|anláĺtuilltérĺ az éľbc rilteÍett gyógyszeľaclagolťl

sztenÍet (ĺlľug-el tlting stellt" DI.jĺi).

http://hu. rviltipedia'oľg/rł,iki/I(enncl<ly.--P._J%C3.%l}3 zseÍ. 2'a|Ą..|0'20'



l(ennedy P. JÓzseĺ. - Wikipécl'ia
t
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Könyr,ei nellett mĺrrtegy lrétszáz szĺtkcikk szerziije. ľészt vett töblr polirłleľtuc|oĺll'ányi szalĺlap
szeľlĺesz.tÓbizottsťrgi lrrulllĺá.iálran (,lcl'łľnul of-Polj,nlel.Scienc.e, Polynleľ ()ĺlemisĺľ3ł es Acll;cĺnces in
Polvrueľ Se:ience, 1916-1998; I,ol'l;nleľ Bullcĺill, l97ĺł-l998; ,Iournuĺ of,i|ł'acľ<>lľlĺslecultll',,Scien.ce,

l97ĺl_199tt; Ä,lacromolecul'es i:s Pľopeľĺ.i'e.s anĺl Appĺicalion, |9B8-l9q1).

.Á-ĺźľsasági tagságaĺ és elisrneľósg'i

ĺ 993-ban a ir4agyaľ 
.I.ucĺorrrányos 

Al<aĺlĺénria lĺĹilso ĺagjává válaszĹottitli.

l\lclollrányĺrs eľec|nrélryei elismeľĺĺseké'nt l982.beĺl Moľley-ĺlíjat, 1985-ben a Jcnai ľ.riedriclr Scbilleľ
Egyetonr l)obeľeineľ-elrrléI<él.nrét, ugyanebbell az ĺlrlbclr az Ameľilĺai l(éllliai 

.I.al.saság

polineľltćnriaj ĺtíjáĺ, nla.id l995.ben alĺ<alnraz.ott polilueľtuĺĺomállyi ĺtíját, l996-[ran Geoľgc S.

Whitby-díiat,2000-ben alapáĺl Polinrertudoirráĺryi 'ľ.áľsa-ság dĹiát,2008.lralr peclig Goodyg61-

emlékélĺleÍ r,elretett át. 1989.ben a c]elrreceni Kossuilr La|os,ftlđonrányeg'vete.m, 2008-ban az

Akľo ni ĺigyetenr d ísz.ti oktoľává avzLttzi lt .

F"őŘ}b mĺľ{ĺvei

* ]:,ĺ'lĺ.ymeľ cheĺłzisĺľ1l of,,s'1,llĺhetic elusÍĺllneľ,g ] I1. Eđ' by Jose1:h I}' Idcnlrc.dy' [iľjlĺ G. M'
.I'öľllqrlist. Ncr'i' York: Intel.science l}trblisheľs. ĺ96ĺt_1969. ("I.irľsszľľz.,o)

, (juĺiollic pĺI')lnlerizĺltian o.ĺ'oleÍiłls,' l1ĺl.itical inven|.u.y. New Yoľlĺ: Wiley. l97'5.
e (}a'ľĺllcaĺi,onic polynlerizaĺioll. Neiv YoľIĺ: Wiley. 1982. (Lirncsĺ Maľéchalla|)

" De',;iłnetĺ Pĺll.\,n2gyľ b): t:uľboc:clĺi.ollic macľoĺnolecultłľ en2inĺ:.ering: 
,l,hĺ:ĺłl,1, ĺ'llld pl.t.łl.:ĺĺt',c'

Mtlnichl Ncru YoľIĺ: Oxlbľc| LJnii,eľsity ])less' l992. (Iván l}ćĺtival)

FeĺEeasu Ex Ĺ{[t ťo ľľĺá s

, J{i kicsocla 2000.' A,Iagyar é5 ľltllllzc|k.()zi ćlen^cłjzi laxikon' l3ucĺa;:est: Cľclgcľ-I}ioĺ]ńí] l999. ĺi34

-835. o.
a ]vĺagłaľ ncĺgvlexikołlX, (h-.KĘl1. Fiĺsz.cľk. l3áľťur'v- I'iszloné.I}ucla;rcst: Ir4agyaľ Nagy}cxilĺoľ.

20A0. 7 63 . o. ISIIN L)(t3L)257 428

" Á lĺ4ĺlg)lar I\ldomún1ul,s Ákadéntia ĺeĺgiai l825-20()2 Il. (L-P)' Fosz'.eľlĺ. G|atz lrcľelrc.

Buclapest: MTA'läľsacĺaloĺnkutat<i Kcĺz-pont. 2003' 653. o.

" Adatlapja az A|ĺľolli Eg),etem honlapjĺin
(lrttp://www2.tlakľoll'eclu/cpspe/DPS/ĺbchonre/ipklronrc.lrtni). Ľléľés: 2010. nrárciu.s 2-8.

L.l

A lap eľecleti cínle :,'http ://hu. wi kíped ia.oľg/iv/i ncĺex.pb p?

title:Kenlredy-ll'-Jozseí&olclid= l 45 948 l 3''

Kategóľía: 1928-ban szĹiletett szenlćlyelĺ . Magyaľ vcg5,észnréľnokök Magyaľ lĺéIĺikusolĺ

Aneľikailĺéniikusok Magyłlľ-allleľikaialc M,IA-tagok

" Á la]r utolsĺi nrĺidosítása: ?014, /,l,pl.í|is?2.. |6:20
s A lqr szövege Clcativc. Cĺrnrmons Nevezcl llreg! .- Így adcl tovább! 3.0 licenc alätt vän; egycs

esetckben nrás mciĺlĺrn is ĺřIhaszrlá|lratťl. Rĺjszletclĺéľt láscl a felbasrnál'ási felÍételeket.

hĺtp://lru,rvilłipec1ia.oľg/rviI<i/KennccÍy ...I> ._.|'J/.,C3voI.ł3zsĺlĺ. f014'|0'fłJ,





@l

-
MEGMENÍŐI ZeIdIeĺ Anto|
I,IEGMENTEITEK: Joseph Poul Kennedy és ötzsÍdó ernbeĺ

Joseph Pou| Kennedy l928-bqn szÜ|etett Koufmonn József
Pól néven. Édesopjóvol, Lósfóvo| és édesonyjóvo|, Rózsivo|
(szÜ|.: Forkos) élÍ Budopesten, oho| egy kocsmo tu|ojdonosoi
vol|ok. Budopest német megszó||ósót követően Lósz|ót le-
tortóztoľtók és deportó|tók, o ló éves Józseffel pedig kény-
szermunkót - órokósóst - végeztettek Budopest hotóroin
kívÜl. Szerencséje volt, hiszen o köze|edó szovjet hodsereg
okkoto zÚzovort okozoťt, hogy e| Íudott szökni o tlborbó|
l944 novemberében, és visszotért édesonyio budopesti ott-
honibo.

Tudotóbon onnok, hogyňo élete veszé|yben von, Rónĺozon-
nol Zeid|er Antolhoz, q cso|ód borótjóhoz kťl|dte Józsefet. Az
egyedťj| élő Antol fľóni bócsi, ohogy o cso|ód nevezte}, oki
szintén kocsmofu|oidopos vo|t, bofogodto o fiŮt. Édesony.
jo néhóny noppol később csot|okozott hozó,mós cso|ód-
togokko| egyÜtf: o Grunfe|d hózosplrro|, és Fisher Vęro uno.
koiestvérre| (szÚ|.: HojdÚ). Az öt zsidó Zeid|er kocsmójónok o
pincéjében bÚjt el o |ikórös hordók közöľt. Éiielente fel|opo-
kodtok Zeid|er hózóbo mosqkodni, és Zeidler vĺtt nekik ételt.

A pincén kÍvÜl tombo|t o budopesti zsidók erőszqkos felkuto.
tóso. A nyi|os fegyveresek mindent ótkutottok utónuk. még
o pincébe is lemeirtąk. de szerencsére nem vették észe o
hordók mögötľ buikô|ókot. Hórom hónopig morodtok rejtve.
mígnem végÜl felvobodÍtottq őket o szovjet hodsereg l945
jonuóľjóbon. József és édesonyjo Zeidlene| morodt még o
felszobodulós utón néhóny nopig, mojd visszotérľek o Nogy-
fuvoros utcóbon toĺó|hotó lokósukbo. Később megtudtók'

hogy Koufmonn Lisz|ó é|etéĺ vesztette Auschwitzbon'

l949-ben József e|hogyto Budopestet. és oz EgyesÜ|t A|o-
mokbon Íe|epedett le' Később megmentóje megjutol-
mozósót kéŕe o Jod Vosem lntézettô|, így fogolmoaĺo:
.,Nekĺ csqk o cso|ód egyik gyermeke vollom, okit szeľeteÍt...
Csupón oz emberborótsóg vezérelte. Egy igoz ember.',

20|2. március 20-ón o Jod Vosem lntézet Zeidler Antqlt a
vĺlóg lgaza kĺÍÜnŕeŕéssel jutolmozta.

Zeidler Antol poszÍumusz kiŕÜnteŕéséÍ unokoöccse, Zeidler
Sóndor veszi đŕ.
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Iványi Gyöngyvér
FW: Ká|lay Miklós m.kir. miniszterelnök és Józsefuaros
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A|po|gármester asszony kérte, hogy továbbítsam neked.

Üdv;
Zsani

From : Kál|ay Kľĺstóf [mai|to: kkal|ay@t.on |ĺne.hu]
Sent: Tuesday, November 18,20Ĺ4 9:11 AM
To: Po|gármester
Subject: Ká||ay Mik|ós m.kir. mĺnisztere|nök és Józsefvaros

Tisztelt Polgármester Uľ!

Majd egy hónapja beszélgetésünk soľán Balog Zoltěn miniszter úľ felvetette, hogy támogatná nagyapám, dľ.

Ká||ay Miklós volt m.kir. miniszteľelnök budapesti szobľának felállítását. Az ötletet a Johannita és a Máltai
Lovagrend egyaľánt támogatásáľól biztosította. Az Alaptörvényben szereplő 1944 március l9.-i német

megszállást követően a török követségen lelt feleségével menedéket, majd októbeľben onnan huľcolták el, s

vitték fogságba. Ezen70 éwel ezelőtti események adnak aktualitást egy méltó emlék létrehozásáľa
Budapesten is. Nýregyházán, aMegyehćnéĺnál látható az l995-ben felállított mellszobra, valamint ott

található a Kállay.gyrĺjtemény is. A kállósemjéni családi ktiria felújítása ezévben jelentős támogatást nyeľt,

s váľhatóan jövő nyáľra készül el.

Nagyapám több helyen is lakott a VIII. kerületben. A Magyaľ Athletikai Club elnökeként,
gyrijteményemben lévő MAC kiadványokban (fotók csatolva) is szerepel tagként, ahol a lakcímét is
feltĹintették. Csatolva a MAC 19lO..es évkönyve, ekkoľ a pártoló vidéki tagok kĺizött, joghallgatóként, VIII.

József utca 25. címmel, míg a MAC Régi Gárdáj a |925-|935-ös kiadványában a rendes tagok között ny.

ťoldmiveléstigyi miniszterként, VIII. Hoľánszky utca 12, a|atti lakosként szerepel. Tudjuk, hogy
Budapesten, az akkori Kir. Kat. Gimnáziumban (a mai Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium az I.

Szabó Ilonka utcában) érettségizett, s lakhelye a József utc a 25 . vo|t' Apám elmondása szennt 194f
máľciusát megelőzően a Sándoľ (ma Bródy Sándoľ) utcában is laktak. Magam és családom nevében is
támogatnánk, ha emléktábla kertilne a józsefuáľosi lakhelyeiľe.

Köszönettel

Kállay Kristóf
30-4448906
kkallay@t-online.hu
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