
Pokorni Zoltánnal már 2007-ben tudatták, hogy nyilas tömeggyilkosok neve 
is szerepelhet a XII. kerületben felállított turul talapzatán, ám csak akkor 
vette ezt komolyabban, amikor a névsorban szereplő nagyapjáról is kide-
rült: gyilkosságok fűződnek a nevéhez.
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A Böszörményi út − Kékgolyó utca − Né-
metvölgyi út találkozásánál 2005-ben 
avatta fel Mitnyan György akkori polgár-
mester a második világháború XII. kerü-
leti áldozatainak emlékművét, egy kardot 
szorongató turul szobrával. Az emlékmű 
felállítását nagy vita kísérte, tüntetések 
zajlottak ellene és mellette, a későb-

bi években pedig szélsőjobboldali de-
monstrációk színhelye is lett.

Az évek múltával az emlékmű körüli 
viharok lassan elcsitultak, s a témát vi-
szonylagos csend övezte egészen 2019-
ig, amikor a Mozgó Világban megjelent 
Rab László „Pokorni József kabátja” című 
cikke, feltárva, hogy az emlékművön sze-

Turul-ügy: 
13 év elhallgatás

Előző számunkban Baranyai Dénes, 
a „Nem kell lakópark a Svábhegyre!” 
Facebook-oldal szerkesztője, a helyi 
lakóparkellenes összefogás szervezője 
írt cikket a Svábhegyi Szanatórium park-
jába tervezett beruházással kapcsolatos 
aggályokról és kockázatokról. Azóta két 
örvendetes fejlemény is történt: a Fővá-
rosi Törvényszék megsemmisítette a Kor-
mányhivatalnak azt a határozatát, amely 
kimondta, hogy a beruházás nem jár je-
lentős környezeti hatásokkal, ezért nincs 
szükség környezeti hatásvizsgálatra. Egy 

másik, a környéken lakó magánszemély 
által indított perben pedig a bíróság 
azonnali jogvédelmet rendelt el, ami azt 
jelenti, hogy az ügy jogerős befejezéséig 
(a bírósági ítéletig) minden munkálatot le 
kell állítani. 

Mivel korábban 220 egészséges fát 
már kivágtak a most megsemmisített 
engedélyek alapján, Balla Judit, a Zöld 
Bizottság tagja indítványozni fogja a fa-
kivágási engedélyek kiadásának módo-
sítását.

Orbán Erika

Mégis lesz környezeti hatásvizsgálat a 
Svábhegyre tervezett luxuslakótelepen

A járvány okozta korlátozások miatt ke-
rületünkben is sok kisvállalkozó, kiske-
reskedő került nehéz helyzetbe. Annak 
érdekében, hogy legalább egy kicsit 
enyhítsünk a károkon, március 8-án le-
vélben javasoltam Pokorni Zoltán pol-
gármesternek és dr. Schillinger Erzsébet 
főszerkesztőnek, hogy a Hegyvidék újság 
biztosítson egy alkalommal ingyenes 

hirdetési lehetőséget azoknak a helyi 
kisvállalkozóknak, akik a járványhelyzet 
alatt elvitel és/vagy kiszállítás útján ér-
tékesítik termékeiket. Ha elfogadják in-
dítványomat, és megjelennek majd az 
ingyenes hirdetések, kérem, támogassuk 
szomszédainkat, a kerületi kisvállalkozó-
kat! Rendeljünk, vásároljunk tőlük – nekik 
ez a túlélést jelentheti! Balla Judit

Segítsük a kerületi 
kisvállalkozókat, kereskedőket!

Emlékezzünk a Németvölgyi úton meggyilkoltakra!
Vadász Gábor, a Momentum önkormányzati képviselője indít-
ványozta, hogy az önkormányzat helyezzen el emléktáblát a 
Németvölgyi út 5. szám alatti épületen a nyilasok által ott meg-
kínzott, meggyilkolt honfitársaink emlékére. Mint azt a közel-
múltban megjelent, A gyilkosok emlékműve című dokumentum-
film is bemutatta, ebben a neobarokk villában rendezkedett be 
a nyilasok kerületi központja 1944−45 telén. Ennek pincéjében 
tartották fogva, kínozták és gyilkolták meg áldozataikat, s innen 
indultak a Maros utcai és Városmajor utcai kórházakba a zsidó 
betegek és kórházi dolgozók lemészárlására.
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replő Pokorni József, Pokorni Zoltán pol-
gármester nagyapja, nyilas tömeggyilkos 
volt. A cikket követő újabb felzúdulás 
közepette Pokorni Zoltán polgármester 
történészeket bízott meg az emlékmű-
vön szereplő névsor felülvizsgálatával, 
majd több alkalommal is úgy nyilatko-
zott, nagyon bánja az évekkel korábban 
tett olyan kijelentéseit, hogy „amíg ő itt 
a polgármester, a turul marad”. Nemrégi-
ben egy interjúban egyenesen azt mond-
ta, akkor lenne a legboldogabb, ha a turul 
egy éjszaka hirtelen eltűnne a helyéről.

Úgy tűnik tehát, a polgármester, 
amint értesült a névsorral kapcsolatos 
gondokról, mindent megtett és megtesz 
azért, hogy az emlékmű sorsáról meg-
nyugtató döntés szülessen. 

Szép lenne − ha igaz lenne. Csak-
hogy Pokorni Zoltán már 2008-ben, 
harcias nyilatkozatainak idején is tudta, 
hogy nyilas tömeggyilkosok neve is sze-
repelhet az emlékművön.

Frisch György történész 2007 júliu-
sában jelezte az önkormányzat akkori 
jegyzőjének, dr. Gaál Szabolcs Barná-
nak (aki ma a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal elnöke), hogy kutatásai alapján 
az emlékmű talapzatán szereplő nevek 
közül néhány megegyezik nyilas tömeg-
gyilkosságokban részt vevő személyek 
nevével. Kérte ezért, hogy a helyzet tisz-
tázása érdekében betekinthessen a ne-
vekhez kapcsolódó azonosító adatokba 

és az esetleírásokba. Kérelmét a jegyző 
elutasította.

2008. február 2-án Tömeggyilkos vér-
tanúk címmel jelent meg cikk a Népsza-
badságban a kérdésről. A cikk nyomán 
a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke, 
dr. Sebes József február 14-én levélben 
fordult Pokorni Zoltánhoz, kérve, hogy 
közölje álláspontját. 

Pokorni Zoltán azonban még csak 
nem is válaszolt az egyesületnek. He-
lyette ismét a jegyző írt levelet, hajme-
resztő és azóta sokszorosan megcáfolt 
jogi érveléssel, amely szerint jogsértő 
lenne az adatok kiadása kutatási célra.

A nyílt beszéd, a kutatások szabad-
dá tétele helyett közel tizenkét év (el)
hallgatás következett, mígnem Pokorni 
Zoltán családi drámája újra ráirányította 
a figyelmet az ügyre.

Sokan várjuk, hogy a polgármester 
kiálljon a nyilvánosság elé és tisztázza, 
mi történt 2007−2008-ban. Válaszolt-e a 
Raoul Wallenberg Egyesület elnökének 
levelére? Elrendelt-e bármilyen vizsgála-
tot, kutatást, ellenőrzést a névsorral kap-
csolatban Frisch György történész több-
szöri jelzése alapján? Ha nem, miért nem 
tette? Tájékoztatta-e a képviselő-testület 
akkori tagjait a felmerült aggályokról? 

Mert az emlékmű további sorsával 
kapcsolatos újabb és újabb ötletek nem 
pótolhatják az őszinte beszédet.

Balla Judit, Orbán Erika, Novák István

A környékbeli lakosok is elhelyezhetik az 
otthonukban keletkezett, komposztálha-
tó hulladékot a Városmajorban, a Maros 
utca – Csaba utca saroknál épített kom-
posztálóba. Mehetnek bele: zöldség-, 
gyümölcshéj maradékai (kivéve déligyü-
mölcsök!), növényi hulladék, tojáshéj, ká-
vézacc, növényevő állatok alma.

Amit nem szabad beletenni: hús, főtt 
étel maradéka, déligyümölcs, macska-
alom, papír és minden más, ami nem 

bomlik le (ilyen 
a „komposz-
tálható” mű-
anyag zacs-
kó is!). Az 
elkészült kom-
posztból mindenki vihet majd a virágládá-
jába, a maradékot a Főkert használja fel. 
A komposztálót lelkes civilek tartják kar-
ban, minden érdeklődőt vár a „Városmajori 
komposztbarátok” Facebook-csoportja.

Közösségi komposztáló 
a Városmajorban

2020-ban olyan szervezetek is kaptak 
támogatást, amelyek tevékenysége 
egyáltalán nem volt látható a kerület 
életében, sőt olyanok is, amelyek léte-
zése sem bizonyított (például a Pofosz 
XII. kerületi alapszervezete).

Bár már tavaly tavasszal nyilvános-
ságra kerültek a „furcsaságok”, a szabá-
lyozást nem módosították. A nagy publi-
citásnak köszönhetően idén végül közel 
150 pályázat érkezett. Hiába azonban a 
sok új pályázó, idén is csak olyanokat tá-
mogattak, akiket tavaly is. Egyetlen kivé-
tel egy egyház volt, amely temetőgond-
noki lakás korszerűsítésére nyert pénzt. 

Sem helytörténeti kutatások, sem beteg 
gyermekek, sem egészségügyi tájékoz-
tató programok, sem kismamaklub nem 
találtatott méltónak a támogatásra. 

Utólag, a közmeghallgatáson az hang-
zott el, hogy ez a támogatási forma „egy-
házi, iskolai, határon túli szervezeteknek, 
cserkészcsapatoknak, illetve az önkor-
mányzattal szorosan együttműködő kul-
turális szervezeteknek” szól. Erről azonban 
szó sincs a rendeletben. Bárki beadhatott 
tehát pályázatot, de kapni csak az előbb 
felsoroltak kaphattak támogatást. Kérdés, 
hogy ha így gondolják, miért nem ezt írták 
a rendeletbe. Novák István

Polgármesteri keret: utólag jöttek rá 
a bírálók, kiket is akarnak támogatni
Bő egy éve, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetéből de-
rült ki a friss ellenzéki képviselők számára, hogy a polgármester rendelkezik 
egy „titkos” pályázati kerettel, amelyre az pályázik, aki tud róla. Márpedig 
csak az tud róla, akinek szólnak, mert az erre vonatkozó, az államháztartá-
son kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről szóló 
5/2014. (III. 4.) rendelet el van rejtve a régi rendeletek közé. 
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Hallgassuk interneten a Klubrádiót!

Az egyetlen független közéleti rádió frekvenciájának elvétele 
lehetőség is. Ha sok ember megtanulja az internetes rádió-
zást, akkor akár többen is hallgathatjuk, mint amikor csak 

a főváros környékén volt fogható. Mindent megtudhat erről 
a www.klubradio.hu/atallas oldalon, illetve a Facebookon „Az 
internetes Klubrádió (iKlubrádió) elérését segítő csoport”-ban.


