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Az ENSZ közgyűlésének 1991-es döntése értelmé-
ben október 1-jén ünnepeljük az Idősek Világnap-
ját. Az idei év a koronavírus miatt mindannyiunk 
életét beárnyékolja, a veszélyes járvány ráébreszt 
minket a szolidaritás, az egymásra való odafi gye-
lés, az empátia és a gondoskodás jelentőségére.

A kerületi önkormányzat a megváltozott helyzetben 
is gondolt az idősekre, virtuális köszöntéssel fejezte 
ki háláját a szépkorú lakosságnak.

„Mindannyian egymásra vagyunk utalva, csak 
együtt, közösen tudunk élhetőbb, igazságosabb, 
megértőbb és boldogabb, harmonikusabb minden-
napokat teremteni. Az előttünk álló időszakban is 
vigyázni fogunk a kerületünkben élő idősebb gene-
ráció tagjaira: biztosak vagyunk benne, hogy együtt, 
egymással összefogva hamarosan túljutunk ezen 
a sok szempontból nyomasztó és nehéz időszakon. 
Őszintén reméljük, hogy jövőre már ismét színes 
és változatos programokkal, korlátoktól mentesen 

együtt ünnepelhetünk majd ezen a napon” – írták 
az önkormányzat honlapján. 

Ez alkalomból Cserdiné Németh Angéla polgár-
mester jókívánságait is küldte a kerület időseinek 
közösségi oldalán: „különösen fontos ebben a mai 
élethelyzetben, változó világunkban nemcsak gon-
dolatokban, hanem tettekben is kifejezni hálánkat és 
megbecsülésünket a körülöttünk élő idős embertár-
saink felé” – tette hozzá a  polgármester.                                                
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Virtuális köszönet az időseknek

Kárpát-medencei találkozót rende-
zett október 3-án az Otthon Segí-
tünk Alapítvány. Önkéntesei kerüle-
tünkben is szorgoskodnak, amiben 
az önkormányzat támogatja őket. 
A rendezvény vendége volt Herczegh 
Anita, a köztársasági elnök felesége.

Az Otthon Segítünk Alapítvány 2001-
ben kezdte meg működését. Olyan 

országos segítőszolgálat, amelyben 
szakemberek által képzett, felkészí-
tett önkéntesek ingyen, heti rend-
szerességgel segítenek az ezt kérő 
kisgyermekes családok harmonikus 
működésének kialakításában, meg-
erősítésében. 

„Élete folyamán minden ember leg-
alább egyszer megtapasztalja, meny-
nyire rászorulunk embertársaink sze-

retetére, és csodálatos dolog, hogy mi 
magunk is, kérés nélkül szívbéli szol-
gálatot tehetünk másokért” – mondta 
köszöntőjében Herczegh Anita.

A köztársasági elnök felesége 
hangsúlyozta: az alapítvány csaknem 
húsz éve szolgálja hiánypótló, misszi-
ós munkájával, el nem fogyó szeretet-
tel, kitartással embertársainkat, a rá-
szoruló családokat. Az elmúlt években 
ott voltak, amikor megsokszorozódtak 
a tennivalók egy-egy családban, tá-
maszává váltak a magukra maradt 
édesanyáknak és édesapáknak. A 
legkülönbözőbb emberekkel és élet-

helyzetekkel találkoztak, de fi zetségük 
mindig ugyanaz volt: egy mosoly, egy 
hálás tekintet.

Az államfő felesége köszönetet 
mondott az alapítvány munkatársa-
inak a rászoruló családokat segítő 
önzetlenségükért, a hazai és a hatá-
ron túli önkéntesek, koordinátorok, 
vezetők hitéért, cselekedeteiért. A 
résztvevőknek azt kívánta, hogy a 
közösségük létszámban, tetterőben 
tovább gyarapodjon annak érdekében, 
hogy fáradságos, de örömszerző mun-
kájukat töretlenül folytathassák.

-s-ági

Generációk közötti híd

Önkénteseket keresnek
Szívesen foglalkozna szabadidejében gyerekekkel? A saját már felnőtt, unoka pe-
dig még nincs vagy ritkán találkoznak? Bizonyára emlékszik még a kisgyermekes 
időszakra, hogy sokszor jól jött volna egy kis segítség, jól jött volna még plusz 
két kéz. Érdekli heti néhány órában kisgyermekes családban végezhető önkéntes 
segítő tevékenység?
Talán hallott már az Otthon Segítünk Alapítványról (www.otthonsegitunk.hu). Az 
alapítvány önkéntesei kisgyerekes családoknál végeznek önkéntes segítő munkát, 
heti néhány órában, a szülővel együtt, őt segítve, támogatva, erősítve.
Szeretne Ön is segítséget nyújtani kisgyerekes családoknak? Ha van szülői tapasz-
talata és némi szabadideje, akkor köztük a helye!
Novemberben indulnak csoportos, vidám, önkéntes felkészítő alkalmaik. Ha van 
kedve, csatlakozzon, legyen Ön is tagja egy felkészült, de családias, derűs és ösz-
szetartó közösségnek, akik szívesen segítenek önzetlenül másoknak, és közben sok 
szeretetet kapnak és osztanak meg.
A tanfolyamra az Otthon Segítünk Szolgálat XV. kerületi szervezőinél jelentkezhet:
Kocsis Gyula +36 70 337 2048 kocsisgyula8@gmail.com
Kocsisné Kati +36 70 337 2049 kocsisn.kati@gmail.com
Barta Ildikó +36 70 362 2623 barta.ildiko@dokuinfo.hu
https://www.facebook.com/OSAXV
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Újabb nagy bajnoktól búcsúzunk
Nyolcvanesztendős korában elhunyt a Csepel FC 
olimpiai bajnok kapusa, Fatér Károly. A nagyválo-
gatott címeres mezét egy alkalommal magára öltő 
hálóőr élete utolsó bő egy évtizedét Rákospalotán 
töltötte. Így halálával a kerületet is nagy veszteség 
érte. Olimpiai bajnok ugyanis csak ritkán adatik 
meg egy városrésznek, minket pedig büszkévé tett, 
hogy ez a nagyszerű sportoló élete végén nálunk lelt 
otthonra. Fatér Károly több betegséggel is küszkö-
dött, végül szeptember 19-én otthonában hunyt el.
Fatér Károly 1940-ben Nyírlakon született. Az Újpesti Dózsa ifi csapatában kezdte pályafutását, majd a 
Pénzügyőr és a Tipográfi a következett. 1963-tól a Csepel SC kapusa, ahol 199 bajnoki mérkőzésen sze-
repelt. 1974/75-ös idényben a Budafoki MTE csapatában fejezte be aktív sportpályafutását. A magyar 
válogatottban 1968. május 4-én Budapesten, a Szovjetunió elleni 2–0-s győztes mérkőzésen szerepelt. 
(Ez egy történelmi mérkőzés volt, hisz a szovjeteket 1952 és 1991 között lejátszott 21 mérkőzésből 
mindössze négyszer sikerült legyőznünk. A '68-as volt a második diadal Puskásék után.) Tagja volt az 
1968-as mexikóvárosi olimpián aranyérmes válogatottnak. Az olimpiai csapatban hat alkalommal – 
többek között a bolgárok ellen 4–1-re megnyert viharos döntőben is – védett. Visszavonulása után egy 
ideig a Csepelnél edzősködött, majd a kereskedelemben helyezkedett el. Társadalmi munkában a női 
után pótlás válogatott kapusedzője is volt. 2012-ben megkapta a Pro Urbe Budapest díjat. Április 9-én 
töltötte be nyolcvanadik életévét.
Fatér Károlyt a Csepel FC saját halottjának tekinti. Temetéséről később intézkednek.

Vida Gábor több évtizedes sportpályafutásá-
ért a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség-
től Életmű-díjat vehetett át. A Rákospalotán élő 
sport ember 91. születésnapja alkalmából része-
sült ebben a különleges elismerésben.

– Nagyon büszke vagyok erre a díjra, de bízom abban, 
hogy az elkövetkezendő néhány évben hozzá tudok 
még tenni az eddigi életművemhez. Ha mást nem, 
legalább azt a lokálpatriotizmust, ami gyermekko-
rom óta Rákospalotához köt – mondta a kitüntetett.

Vida Gábor sportpályafutása a II. világháború 
előtt kezdődött, amikor édesapja levitte őt a Klá-
ra utcába, ahol az ott lakók egy gödörben egy kis 
jégfelületet alakítottak ki. A kisfi ú itt tanult meg 
korcsolyázni, majd 1943-ban, 14 éves korában első 
műkorcsolyáját is megkapta.

– Ezzel már trükközni is tudtam – mesélte a 
nyugalmazott mérnök. – Apám ezt követően vitt 
le a városligeti műjégpályára, ahol edzőt keresett 
a számomra.

A korcsolyatanulmányait azonban a háború 
majdnem végleg derékba törte. Két év szünetet 
követően 1945-ben a Budapesti Korcsolyázó Egylet 
színeiben kezdett újra sportolni. Egy év múlva már 
megnyerte a korosztályos országos bajnokságot, 
amit később többször is megismételt. Egyéniben a 
legjobb felnőtteredménye egy ezüstérem volt, ám 
párosban sikerült országos bajnokságot is nyernie. 
1951-ben kezdett párosban korcsolyázni Szöllősi 
Évával, akivel Universiadékra, világ- és Európa-baj-
nokságokra, sőt  téli olimpiára is eljutott. Vida Gábor 
1950-ben még egyéniben volt második a főiskolai 
világbajnokságok elődjén, ’53-ban pedig már Szöl-
lősi Évával párban nyerte meg a bécsi versenyt. Az 
1952-es Oslói téli olimpián 10. helyen végeztek, a 
legjobb vb szereplésük pedig egy nyolcadik helyezés 
volt. 1956 novemberében Belgrádba volt meghívá-

suk, melynek vízumát a budapesti jugoszláv nagy-
követségen kellett átvenniük. Éppen akkor, amikor 
Nagy Imre az épületben bujkált, és a Vörös Hadsereg 
összes tankjának csövét a Dózsa György úti épületre 
irányították. A magyar páros ezt követően elutazott 
Belgrádba, ahonnan azonban csak Vida Gábor tért 
vissza, Szöllősi Éva külföldre emigrált.

– Még próbálkoztam új párral, de rövid kísérlete-
zés után feladtam. Kapóra jött azonban, hogy akkori-
ban alakították meg a Jégrevüt, melynek elsők között 
lettem tagja, és a közel félszáz fős társulattal nyolc 
éven át 2202 előadásban szerepeltem. Ezeket pedig 
több mint 5,5 millió ember látta, élőben – mondta.

A legendás magyar Jégrevünek Vida Gábor volt 
az egyik legnagyobb sztárja, és az egyetlen tagja a 
népszerű társulatnak, aki minden előadáson szere-

pelt. Volt, hogy 12 ezer ember tapsolta meg egy-egy 
fellépés után. Vida Gábor 2010-ig edzősködött is. A 
tanítványai között olyan kiválóságok voltak, mint 
Almássy Zsuzsa, Póth Diana, Téglássy Tamara vagy 
Dorofejev Tamara.

A Rákos út és a Körvasút találkozásánál egy 
kövekből épített kis kápolna áll. A kegyhely ma már 
természetes része a palotai környezetnek, ám egyre 
kevesebben vannak, akik tudják a történetét.

– Azt a kis kápolnát néhai szomszédom, Makai 
József építette, én pedig segítettem neki. Amikor a 
Regnum Marianum templomot felrobbantották, az 
épület köveit a vasúti talpfák között szórták szét. A 
szomszédom ezt fi gyelte ki, és az éj leple alatt az ere-
deti templomkövekből közös erővel ezt a kis kápolnát 
építettük  – tette hozzá a kitüntetett.            (riersch)

Az életműdíjas korcsolyázó


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Dr. Kovács Tiborné
Dr. Matuz Karola

életének 87. évében örökre 
eltávozott közülünk.

Végső búcsúztatóját 
a Rákospalotai Köztemető 

ravatalozójában tartjuk
2020. október 26-án (hétfőn) 

13.30-kor
(1151 Bp., Szentmihályi út 111.)
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2020. október 13. - október 21., 9-18 óráig 

1151 Budapest, Károlyi Sándor út 166.

2020. október 6-tól a oldalon és a  telefonszámon
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