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Képvĺselő.testü let e szőlmár a

Tĺsztelt Képviselő-testĺĺlet !

A Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľosi Önkormányzathoz és dr. Kocsis Máté polgiĺrmesterhez
évente több kérelem is érkezik szobrok, emléktáblák, emlékmiĺvek állításával, illetve ezek felujításával
kapcsolatosan. A kérelmezők egy része csak eszmei támogatást kér, a többségük azonbarl pénzbeli
támogatásban.. is ľeménykeđik. A közteriileten elhelyezendő szobrokra, emléktáblákra jelenleg a
Józsefuárosi onkormányzat tulajdonában lévő köZterĹiletek haszná|atttről és használatĺának rendjéről
sző|ő 18/2013. (IV. 24.) önkormźnyzati rendelet előírásai vonatkoznak. A nem köaertileten álló
emlékmiivękkel kapcsolatos anyagi bozzź|ttru|áshoz is a Képviselő-testület döntése szĺikséges.

2012. o|<Íőber 19-én érkezett Polgárrnester úrhoz Kőľ<jsné dr. Mikis Márta kéręlme ükapja, Diescher
József építész síremlékénekfelújítósaval kapcsolatosan (1. melléklet). Diescher ma is á11ó épiileteinek
egy része műemlék és közülĹik több is itt található a Józsefuárosban (a nevéhezf|űődik többek között
a mai o|asz Intézet kivitelezése, a Horánszky u. 1l. sz, alatti Vörösmarty Gimnázium, a
Füvészkertben található Pźimaház, a II. János Páll pálpa téren álló Gázgyźr épülete és a Kerepesi úti
temető kápolnájának tervezése). Az épitész sírja a Fiumei riti Nemzeti Sírkertben yan.' a Nemzeti
Kegyeleti Bizottság pedig 2013, februĺár 20-án védętté nyilvanította (2. me||éklet). Kérelmező erkölcsi
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Előteľj esztő :Dr' Kocsis Máté polgĺĺrmester, Sántha Péterné alpolgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontja 20|3. május 8. .. sz. napirend

Táľgy: Javaslat szobrok és emléktáblák elhelyezésére, illetve síremlék
felúi ításának támo g atásźr a

A napirenđet ný|tJztrt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához egyszeľtí/minősített
szav azattobb s é g szüks éges.
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AYárosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteiesztés mestaÍsvalását.
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és anyagi támogatást egyaránt ľemél a kripta felujításahoz. Az egyeztetések során Kérelĺnező és az
onkormányzat képviselői szóban abban állapodtak meg, hogy Józsefuáros az esnĺei tĺámogatásaról
mindenképpen biztosítja KéreImezőt, azoĺbaĺ az anyagi támogatás mértékére a későbbiekben
visszatérnek akkor, amikor már |áthatő, hogy a tervezett osszegből merľrýt tud Kérelmező
összegyíijteni.

A Józsefurárosi Önkormrínyzat tulajdonában lévő közterületek hasznáIatárőI és használatrának rendjéről
szóI,3I8l20I3. (rV. 24.) tinkoľnráĺyzatí tendelet szabá|yozza a nrűvészcti alkotások, vallási, kulturális,
t<jrténelĺni szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szerint Józsefuiáros teljes közigazgattsi
területén közterület használati hozzź.i'átru|ást kell beszerezni, ,,az 1991. évi M türvény 109. $-a
alapjón művészeti alkotósnak minősülő tárgłak, valamint a művészeti alkotasnąk nem minősiilő
vallósi, kulturális, történelmi szimbólum(ok), emléktóbla(ĺźk) elhelyezéséhez.',
A rendelet szabéiyozza az elheIyezéshez szükséges kérelmek beadási határidejét is. Amennyiben a
mtĺalkotás tervezett elhelyezésére az év eIsó 6 hőĺapjtlban lenne, akkor a mege|őzo év szeptembeľ 3 0.
napjáig kell benýjtani a kérelmet az Önkormányzat Hivata|źlhoz. ,,A benyújtott Ósszesített
kérelmelĺről a Képviselő-testület a benýjtósi határidőt kovető 60 napon belül dont.,,
2013. március 31-ig a Polgĺármesteri Hivatalhoz tĺjbb olyan kérelem érkezett, mely a I8l20I3.G\r.24.)
önkormányzati rendelet hatźĺ|ya alá esik.
A jogszabálýan meghatározott hataridőig az alábbi kéľelmek érkeztek (valamenný teljes
terjedelmében megtekinthető a Városfejlesztési és Főépítészi Ugyosná|y Foépitészi lrodán):

1. 2072. dęcember I7-én érkezett polgármester úrhoz Bátonyi Pál ny. honvéd ezredes, kutató
javaslata felsővattai Wattay Jdnos tiszteletére emlélcľnű á||itásttra vonatkozóan (3.melléklet).
A felsővattai Wattay-csaláđ a mai Józsefuáros terülętének egy részén (a Fiumei és orczy úttól keletre
lévő teriileten) 1ó61-tő1 hivatalosan l733-ig birtokos volt. Wattay János volt 1686 és 1689 között a
váci járás szolgabirája, részt vett az oszmán uralom alóli felszabadítás harcaiban és megszervezte a
kozigazgatást a pesti oldalon, majd őt választottfü 1704' májlsában a vármegye első kuruc
alispanjrának, igy o volt a kuruc közigazgatás megszervezője. A Wattay-család leszármazottja volt
tĺjbbek között az a gľőf Teleki László is, akiről a Teleki téľ a nevét kapta.
Kérelmező javasolta az Orczy-kertben, vagy a volt Wattay birtok területén (a temetőn kívül) felállítani
az emlékművet vagy emléktáblát, melyhez eszmei és anyagi támogatást is két.
A Főépítészi koda megkereste a Nemzeti Kőzszolgá|ati Egyetemet azza| a javaslattal, hogy esetleg az
új Ludovika Campus területén az Orczy-kertben felállítható lenne-e egy ilyen emlékmiĺ. Dr. Horváth
József ťotitkáľ tlr vá|aszában megígérte, hogy a Ludovika Campus parkjĺának ľendezése során
végiggondoljtk ezt a felvetést.(4. melléklet)

2. 20l3. februźtr 4-én érkezett a Főépítészi kodara a Főtaxi zRt. kérelme arra vonatkozőan,hogy
a Kerepesi út 15/b alatti székházuk homlokzatán emléktátb|źtthelyezhessenek el a taľsaság a|apitőja,
Haltenberger Samu tiszteletére. A társaság idén ünnepli alapításanak 100. évfordu|őját, a centenáriumi
eseményekrészekéntavatnákf eLazemléktźtb|át.
Kérelmező kizźttőIag eszmei támogatást kéľ, a felĺneľĹilő költségeket ál|ja. (5.melléklet)

3. 2013. februźr I -én éľkezett aFóépítész hodĺára Raduly József fővárosi képviselő úľ levele,
melyben a magyarotszági cigáĺy muzsikusok részére történő méltó emlékállítás kapcsan kér a
Józsefuárosi onkormányzattő|támogatást. A fővarosban jelenleg nincsen koztéiemlékműviik, illetve
köZteľiiletek közül is csak keveset neveztek el ľóluk. Az érintęttekkel történt többszöri egyeúetés
sorźn az a javaslat sziiletett a Fővárosi Önkormányzat részéró|, hogy a Baross utca mentén, a Szigony
utcánál |évó (35798) he|yĺajzí számű kĺizterület kapja meg a ,,Muzsikus cigányok paľkjď' elnevezést
és ott kerüljön felállításra egy emlékfal, amelyen eľrléktáblák találhatóak a neves muzsikus
cigányokról, röviden bemutatva életutjukat, eredményeiket. Ezze| kapcsolatosaĺ 2013. április 10-én
érkezett a Főépitészi kodaľa Tarlós István főpolgánĺlesteľ levele, aki szintén kérte dľ. Kocsis Máté
polgármester támogatását ez ijgybeĺ. Az énntett terület jelenleg névtelen zöldterület, azoĺban a
lakótelep ide néző házaí Baross utcai httzszámrrn| rendelkeznek' Ezek átszámozésa az itt é|ő nagy
|étszám,(l lakosságľa tekintettel nem célszeriĺ. Az átnevezés utcanévtábla elhelyezését nem feltétlenül
igényli, am ennyiben az eĺn7ékfaIon is elhelye zheto a park elnevezése.



Kérelmező támogatást kér mind az e|nevezésre vonatkozóan, mind anyagi tekintetben is. Utóbbi
mértékével kapcsolatban további egyezetések szükségesek.

Kéľem az alá.}bi hatńrozati javaslat elfogadását.

H,ł.ľÁnoz,ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. támogatja Diescheľ József építész kriptájanak felujítását azza|, hogy az anyagí támogatás
mértékéről a további egyeztetések eredményét követően dönt.

2. támogatja Wattay János tiszteletére emlékmű vagy emléktábla źL|lítźLsźLt aJózsefvźtros területén,
azonban aĺyagi támogatást nem tud nýjtani.

3. támogatja Haltenberger Samu emléktáblájának elhelyezését a Budapest VtrI. Kerepesi út 15/b

szám alatti épület utcai homlokzatán, amennyiben az emléktábla elkészítésének s
elhelyezésének teljes kĺiltségét a kérelmezó viseli.

4. támogatja a Baross utca menti (35798) hĺsz köĺerĹilet ,,Muzsikus cigányok paĺkja'' névľe
történő elnevezését azza| a feltétellel, hogy a környező épületek házszámozása nem vá|tozik.

5. tćtmogatja a 4. pontban meghatározott területen a muzsikus ciganyok ľészére emlékmíĺ
létesítését, melynek terveit, azok elkészülte után kér bemutatni. Az emlékmú felállításával
kapcsolatos pénzbeli támogatás mértékéről a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
folytasson egyeztetést a Fovárosi onkormányzattal.

Felelős:polgármester

Határidő: 2,,3,,4. pont esetén 2013. május 8.
1., 5. pont ęsetén 2013. május 8, és azegyezteto targyalások lefolytatását kovetően

A dtintés végľehajtását
Főépítészi Iľoda

Budapest' f0I3. ápn|is 23.
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1. melléklet
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Józsefuiírosi onkoľmrĺnyzat Polgármesteri Hivatala
1082 Budapest
Baross utca 63-67.

i,ti.;;.,
Igen Tisztelt Polgármester Ur|i0]2 Ü |(T

J''-
Ükapám, Diescher József a XIX, szäzad neves pesti építésze síl

híres, ma is meglevő épület tervezóje és kivitelezője volt a koľabeli Pesten, kültinösen a mai
8. keľületben. Nevélrez fűződik többek köa a Régi Képvisel<ĺház ľekord idő alatt töľténó
kivite|ezése l865-ben, anrely lehetővé tette, hogy az otszággyuIés időben megkezdhesse a
kiegyezésľől a létfontosságú tárgya|ásokat. Koľának méltán híľes és megbecsült építésze volt,
aki a legnagyobb teľvezőkkel (Hild Józset Ybl Miklós) dolgozott együtt' és maga is több szaz
épületet tervezett. Nevezetes keľületi műenrlék épülete a gyönyöľiien tatarozott Vĺircismarty
Gimnázĺum, a flivészkeľti Pálmaház,aGázgytlt és a Kerepesi temeto kápolnája is.

Sajnos a Fiumei úti Nenrzeti Sírkertben lévő kiptáją amelyet nagy igényességgel maga
ieľvezeťt, niéitatianui elhanyagoit, rolnos áilapoiban találiraió a teľretij Saigóta{árri űti faia
me|lett (4l6.os szam). A Ii. világháboruban bombatalálatot kapott emlékmĹivet a család neIlr
tudta rendbe hozatni, a 45 évi kommurísta diktafura alatt a nagypolgláľi ősök leszarmazottjai
meg sem meľték kíséręlni, hogy lépéseket tegyenek az ügyben, a ľendszerváltás óta pedig
nincs a családnak anyagi lehetősége a feltehet<len többmil|iós helyľeállítrísi költségekrc.

Nagyľa becsülve az Ôn munkásságát, ameĺyet Józsefváľos újjáépítése, ,,szépítése'' és nemzeti
éľtékeinek megőrzése éľdekében végez, kéľem segítségét, hogy tekintélyével, befolyásával'
tanácsaival járjon közbe, hogy Diescher József ftildi poľai, akinek Pest városa oly sok szép
épületet k<ĺszönhet, ne a jelenlegi, méltatlan köľülmények között nyugodjanak. A kipta
helyľeíllítása r}eľében felvettem a kapcsolatot Nenrzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal,
a Budapesti Epítész Kamaľával, a Magyar Epítőmúvészek S.zövetségével, a Fiunrei úti

sírkerttel, a Főváľosi Önkormányzat Települési Ertékvéde|mi Ügyosáályával, valamint az
olasz Intézettel, hogy kĺizös összefogríssal nagyobb reménytlnk legyen a felújításľa'

Közbenjárásátelőľeisköszönve, 
tisztelettcl:
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Kórösné dľ. Mikis Mláľta
l046 Budapest, Vécsey K. u. 7ó.

06 30 202 8s35
koľosmaľta@gmail.com
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Egy elfeledett építész _ akĺnek Pest sokat kiiszłinhet...

Diescheľ József (181 1-1 874)

Diescher József nagy múltlr, Frankflľt am Main-ból száľmaző építészđinasztia
fejeként számos éptiletet tewezett és kivitelezett Pesten. Jelenleg Budapesten 23 miiemlék
őrzikeze nyomát. Csupán 1850 és 1860 között több mint kétszźn építési engedélý kapott a
fővárosban.| Ó volt a Magyar Tudományos Akadémia építési kivitelezője is (tervező:
Szkalnitzky Antal), majd' az MTA kivite|ęzését követöen o tewezte az MTA bérházźt (1865)'
amely az Akadémia épületének folýatása, ma az MTA ktinyvtfuźnak ad otthont. Ebben az
épületben lakott haláláig Aĺany János. A Széchenyi ľakpart 8. sz. alatti épĹilet saját tervezéstĺ
és tul aj donú háza v o|t, j el enleg a C o mm e r z b ank ta|á|bató b enne.

Diescher József sokáig tiszta klasszicista stílusban épített, de az 1860-as évektől már
hatźtrozottaĺ az eklektika felé hajlott, romantikus, neoreneszánsz elemeket is felhaszntiva.
Emléktábla órzi nęvét az á|tala 1871-ben tęwezett Vörösmarty Mihóly Gimnázium (YIII.
Hoľánszky u. 11.) falán, illetve a Szervita téri templomon, ame|ynek homlokzatźĺt és

középtomyći alakította l.ĺ.' (,t mellette levö rendházat a mai modern postapalota helyén már
lebontották.) p t"*e,tę a Rákóczi tLt 57. sz. a|att \evő Szlovók evangélikus templomot (ma
kiállítóteľem),, és számos korabeli |akóhźľaq elsĺjsorban a mai 5. és belső 8. kerületekben.
(Például aMúzeum kľt.5., Semmelweis u. 15., Akadémiau. 13. és 16., aMrźĺna u. 10', a
Doľottya u. 6. sz. alatti ún. Wurm udvar _ jelenleg Doľottya-palota _ felső két szintje.) Egyik
testvére Diescheľ János, a Rókus kórhź.z szülész-nőgyógyász ftiorvosa vo|t, szttmźtratervezte a
Bajcsy-Zs. itt 17. sz. aIattĺ lakóhźzat. A Füvészkertben lévő, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
c. regényéből is jól ismert,2011-ben felujított Pálmahóz és a II. János Pál pápa (volt
Köztársaság) tén Gázgyár főépülete is nevezetesebb tervezése. Epítővźł|Ia|ata végezte a
Kömógóhíd építészeti munkálatait, valamint a pesti alsó dunai kőraĺEart kialakítását -, amít
gyakľan emlegetiink nyaranként, a Pestet fenyegető źtwiz idején!" Pesten kí\,ĺili munkái közül
csupán az aradi Líceum tervezéséről van tudomásunk. Másik testvére, Dieschęr Antal is
építész volt, róla a Magyar Epítészeti Múzeum őnz egy Íiatalkori olajportrét.

Ha a mai hiszezer forintosľa néziink, annak htttźn a Bľódy Sándor utca 8. sz, alatti régi
képviselőhózat látjuk (ma: olasz Intézet). Teľvezője Ybl Miklós, kivitelezője Diescheľ József
volt. Jó munkakapcsolat volt közttik, sok más épület tervezésében-kivitęlezésében dolgoztak
egyutt az évek során. Diescher cége a képviselőház épitését 1865. szeptember ll-én kezdte
800 munkással, és rekord idő, 3 hónap alatt (!) végeztette e|. Az épület bútorozatlanul,
száradó falakkal már 1865. decembeľéľe készen ćúIt' Az építkezés haladtáľól az egykon
újságok naponta beszámoltak, a ,,fa|egyen-tinnepségen,, az egész város lakossága részt vett, és

lelkesen éltette az épitőket' hiszen az épi|et.léte ekkortźĄt égeto politikai kérdés volt!
Hivatalos felavatása 1866. április 16-án történt.) Erdemei elismeréseként Diescher József a
királýól koronás aranykeľesziet kapott és a munkásokat is megjutalmazták.6

' ld. Vörös Károly: Budapest legnagyobb adőťlzetí3i |873-19|7,Bp. |979. Akadémiai Kiadó' 33. p.
. Országh Sándor: Budapest k<izépítkezései, 1 868- 1 882. Budapest, l 884.
3 Lukács Lajos: Pest-Buda az 7867-es kiegyezés idején. Akadémiai Kiadó, 1996',68' o.
- Uj Idők Lexikona, 7-8. kötet, 17 16. o.
5 Budapest Lexikon, L-Zkötet,Akadémiai Kiadó, 358. o.
o Az O|asz Kulturintézęt honlapja, httD://www.italcultbudapest.hu/Italia-ItalYiedificio.htm



A Vöľösmarty Gimnázium tervezésekor (I87I-74) Diescher a legmodernebb
tudományos eľedmények oktatási megismertetésére is gondolt. Ennek jó példája nemcsak a
tágas természettudományos szertźr, hanem a hátsó lrépcsőhäz kialakítása is, amelyet úgy
tervezett-épített, hogy a híres Foucault-féle ingakísérlet a đíźtkok szttmźlra bemutatható
legyen. A francia Foucault 1851-ben a pćnzsi Pantheonban végezte el kísérletét, amellyel
bebizonýtotta, hogy az inga lengési síkját a Föld forgása közben megfĄa. Az új gimnázim
tęrveibe már bekerült e demonstráció elvégzésének lehetősége, amit azőta rendszeresen'

minden évben bemutatnak a diákoknak, illetve nyílt napokoĺ a |tńogatőknak. A Vorĺismarty
Gimnázium f002-ben lett mtĺemlék, az emléktáblát dédunokája, M. Dévéný (Diescher) Ndźńa
leplezte le.

Az épület 1874-es źLtadźLsćLt Diescher József már nem érhette meg, meľt egy héttel az
avatási tinnepség előtt meghalt. A Kerepesi temetfuen (Fiumei úti Sírkert) nyugszik, a

Salgótarjáni úti oldal 416-os fal melletti lĺriptájában. A kľiptát - igen nagy igényességgel és

esztétikummal- ő magateweztę és építtette még életében (1859), koľán elhuný gyermekei is
ide kerĹiltek. Gránit korinthusi oszlopok között, timpanon alatt sajźtt mětrvány mellszobra állt
egy oszlopon. A sírfeliľatok az oszlopok kozti fali mźtwźlnýtlblára kertiltek' A kľiptát szépen

megmunkált kovácsoltvas kerítés fogta körbe. Diescher nevéhez frĺződik a temető

kápolnájónak megépítése is, mive7 az eľedetileg 1857-ben Zofah| Lőrinc źitaL tewezett
szegényes megjelenésiĺ kápolna hamarosan sztĺkké věit, így gótikus stílusú, latin keľeszthajós
ttépítését, oratóriummal, sekĺestyével 1859-bęn Diescher Józsefľe biztźtk,

A2. vllágháboru alatt szőnyegbombázźs érte a váľosrészt, a Diescher-kľipta is eľősen

megľongálódott. Azt követően - munkásmozga|mi temetohellyé váLva - nem engedélyezték a
polgári temetéseket a család szźĺmćtra. A sír áliapota fokozatosan romlott, jeieniegi Íotmź|ában
elkeserítő, méltatlan aÍlhoz az embęrhez, a\<l annyit fttradozott Pest ,,szépítésén''. A leesett

márványszoboľ az 1980-as években eltűnt, ugyanúgy, mint a kerítés vasrészei. A kis kertet

benőtte a gaz. FelĄLjítása, rekonstrukciója komo|y összegbe kerülne... Szomorú az is, hogy a

fiata| építészek szźtmźra Diescher József neve ismeretlen, hiszen alig emlékęztet tźlb|a

híresebb épületei falán munkássttgára'

Jó lenne ötletet kapni arra, hogy mtĺalkotás-értékű síremlékét hogyan lehetne védetté

nvilvánítani és rendbe hozatni'

t
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Javaslat
Pál Bátonyi [batonyi.pal@gmai|.com]
Kü|dve: 2012. december 17' 16:39
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Javasloln, hogy fetsovattai Wattay János tisztelctéľe emléket állítson keľiiletük a kuľuc sz.abadságháý/-.---.,^.'.

kezdeĺénck 3 t0. évfoľdulója alkalmából. ,,fí.'',,:''1,...,::i,'
I

Inclokaim: i 7łr7'i;i 
'..

l vott) |6ó4 e, lzą)'-.".ý''l
között a mai Peśt területo többségének tónylcges biĺokosa volt és melyľől sohasem mondtak le, de a

ľĺabsbuľg adminisztľáció l 853-ban végleg clvette,

. wattay János volt ló86 ós l689 között a váci járás szolgabírája, ő ľésŹ vett.az oszmáIl uralom alóli
felszabádítás haľcaiban és lnegszervezte a közigazgatást a pesti o|dalon, majd őt választották l704'

májusában a váľmegye elsĺĺ kuľuc alispánjának, így ő volt a kuruc közigazgatás megszeľvezóje,

- wattay János és lstván volt a váľmegye |eg|elentősebb betelepítője' akik Vácnítóttó| Kiskőrösig és

Pomáztól Nagykovácsiig sok település életét indítona újra.

Á, Fĺabsburg actnrinisztráció és más magyarbaľátnak nem mondható hatalomgyakorlók nem tisztelték a

Wattayak óselekedeteit, így Budapes1' maí teľületén emlékiiket nem őľzi megľelelő emlékhety.

Ánennyiben Polgárnlester ír tárnogäda javaslatom, a megvalósításban szíveseĺr állok ręndelkezésiikre.

'l'iszlelettel:

Bátonyi Pál

ny. honvéd ezredes, kutató

T.:06-30-97'12f05

|rttps:/i.iphxch/olvď?ae=Itern&t=IPN1.Note&icl:RgAĺ\AAC%2b9MyF7%2fGWTKD... 20]l2.|2'll7.
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i.ŕJLtt.ŕ.
KERELEM

Dľ. Kocsis Máté
Polgármester úľ
Budaoest VII l. kerÜ Iet Józsefváros
tnkorlnányzat

Tárgy: Emléktáb|a kihelyezése hom|okzatra

Tiszte|t Polgáľmesteľ Úľ!

.ľáľsaságunk 
a Főtaxi Zrt. (Budapest, Vl]l' ker' Keľepesi út l5/b.), mint már elózó kérvényünkben is

elnlítettem 2013. évben ĺinnepti alapĺtásánłk l00. évforĺIulóját. Mint patinás fővárosi cég
méltĺ1képpen kívánjuk megiinnepelni Budapest ľováľos köz|ekedéstörténete szempontjábol is jeles
évfordulót, T.áľsaságunk cetltenáľiulĺlához kapcsolódó esemétryek keretében többek között 

^székháalnk bejárta me|letti ball oldalon a valĺ oszlopon em|éktáblát szeretne felh-elyezni, amely
a|apítónk ľIa|tenberger Samu nre|lképét ábľázo|ja, aki a Szĺirketaxi (ma: FOTAXI) egĺik
aIapítója' vezérigazgatója volt.

Táľsaságunk a Budapest, VIĺI. keľ. Kerepesi út t5lb. szám alatti (38830/l he|yrajzi sámú) épü|etet

taĺtósan bérli jeIenIegi fu|ajdonosátó|, aki az épülethomlokzati enlléktábla felhelyezéséhez hozzi|ánit.
Minden felmeľii|ő kłiltséget Főtaxi Zrt. íinanszĺľoz'

Az épület bejáľatáró| készü|t fényképet, illetve a bľonaáb|a |ár'*ányten'ét mellékelem, valamint ennek

tervezett e||relyezkedését.

Az emléküĺbla paraméteń vélhetően a következők lesznek:
TábIa 500x800 rnrĺ
BľoIlz poľfré átmérő 300x300 mnt
Betĺik magassága 3ó mnt,27 mm

A fent részletemtt €|hely€zósrc és tarta|omra várjuk a hozájáru|ásukat. Ismerve azonban az
onkormányzat etjárási rendjét' tiszte|etÍel szereÍnénk megkérni az engedólyezés soľon kívii|i
e|binilását, mivel a 20ĺ3.06.0t.ei iinnepsĘĺinkön sajtótájékoztatóval egybe kiitött emléktáb|a
avetót kívánunk tańani, amelyľe prominens vendégeket is meghĺvunk Nagyon fontos |enne,

bogy erre a napra már meglcrycn a hivatalos dokumentum.

ŕł;taxĺ

Budapest' 20l3' februáľ l. Ąutókqle,i<łdesi és]:iÍiľ*'.".o
ŻáńkorĹien MĹ1kł'

Tisaelettel:

Szüíomár Tibor. vezérigazgató

F<jtoxi Autóközlekedési és Szolgó|totó zóńkôÍüen Mű1ödő Réĺzvényľórsosóg l l)6i Bu.j.:Pc.sĺ il;'łllĺ::] ,ll i ]j

Po'ĺof;ókcím; ijÉl3rl;.;ĺ:e:.,ĺi ll: .Te|efon:4,:)\r:!.i:ĺ L.)2Ż.lxJ l ?,rDiii]l.iiJoOĺ:j|ol|'n|
Adószĺim: ]'l')!f1',i?3 7..1,i r Bonk5zómlo5Žóm: i-iB j.Jnl iŔ, i.t7(;j.2/..2j|::;7źi:j'1.rl lĹ'l..{ r Cégiegyzékszđm: tji iO.'].1':"122

Toxirendelés: 1 i.I: i.:) )5 'i.() ) )-,2f 2! .ó"j. 2 i'|)2 :Ż:|i )ł 7..) } ):22 ! li '..í:3) ?)2 212
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6, melléklet

'jr', ,/

Raduly József képvise|ő
FIDEsz.KDNP Képvise|őcsoport

T T.""-"4'1*/.\i hŤĄ
ĺł,ł-\3..h'l-il-płs.wę--

Dr. Kocsis Máté úr
poIgármester részére
Budapest Főváros V||l' kerfi|et
Józsefvárosi onkormányzat

Budapest

Tisztelt Potgármester Úr!

2- o,t ]. o.z. . Ą2 (ą)

A cigány származásu zenészek fontos szerepet tö|töttek, és mai napĺg toltenek be az
világ zeneművészetében, va|amint a zenei szórakoztató iparban.

lť'
(,)\

'\h
A magyarországi cigány zenészek közü| kivéte|esen sokan nemzetk<izi tekinté|ynek örvendenek, \..-

számos muzsikus vált közu|ük világhírűvé. Az e|sők közott em|íthetem a 60 éves Rajkó

Zenekart, Vagy a közel 30 esztendeje működő 100 Tagú Cigányzenekart, me|y utóbbi

szimfonikus zenekarként működcĺ' a vi|ágon egyedÜ|á||ó zenei formáció' A k|asszikus zene
nlűveIőinek kieme|kedő a|akja Cziffra György. A zseniá|is zongoramĹÍvész számos eiismerése

me||ett a francia becsü|etrendet is megkapta' Érveim a|átámasztására hosszan soro|hatnám a

vi|ághírű kortárs muzsikusokat is mind a komo|yzene, a népzene vagy a dzsessz vi|ágábó|.

Azt azonban sajnos kije|enthetjtjk, hogy ennek a je|entős ku|túrának rendkĺvÜ| kevés em|éke

|e|hető fe| a fővárosban. A cigány muzsikusok á|ta| képviselt éńékek a magyar és az egyetemes

ku|túra értékei közé tartoznak, így mé|tán várható e|, hogy a f<iváros tegyen ĺépéseket ezen régi

adósság megszÜntetésére azza| is' hogy néhány kieme|kedő zeneművésznek-cigány
muzsikusnak, akik az egész vi|ág előtt ĺsmertek és e|ismertek vo|tak, a főváros terÜletén
jelentóségükhc'z mé|tó em|éket á||ít.

A főváľosban ugyanis jelen|eg _ a Dankó Pistáró| e|nevezett Vlll. és XVll|' kerü|eti utcák
nevein kívül _ semmiféle köztéri emlék nincs róluk, míg például Szegeden szobrot és
em|éktáb|át is át|ítottak Dankó Pistának, Makón é|etnagyságú szobor tiszteleg Fátyo]
Mihály prímás e|őtt, Hódmezővásárhelyen pedig dombormÍives em|éktáb]a őrzi Czutoľ
Béla pľĺmás emlékét'

Tekintette| aľra, hogy a V|l|. keľületi Mátyás tér a cigány muzsikusok bölcsÓjének is tekinthető,

és ebbe fut beĺe a Dankó utca is, ezért e|sőként arra gondoltam, hogy ezen a kÖrnyéken kellene

közterületet e|nevezni az idősebb és ifiabb Járóka Sándor, Berkĺ Lász|ó, Pertis Jenő és Cziffra

György em|ékére. E kérdésben a Józsefvárosi tnkormányzat vé|eményének ismeretében a

Fovárosi Kozgyű|és jogosu|t határozni.

1o81 BUdapesl. Fiumei Út 25' fszl' IteIefon:o6 1 i80-0404,06.30-308-,l458 |ÍaimanUs'í948@gmai|'com



Ugyancsak fontosnak ézem, hogy ezen vi|ághírú muzsikusok a|akját és é|etmijvét _ ha |ehet

szintén a Mátyás tér vagy a Baross utca környékén _ em|éktábla és szobor is megörokĺtse'
hirdetvén azt a kovetkező nemzedékek számára.

Sztikségesnek vé|em ilyen em|ékek á||ítását annak érdekében is, hogy növeljük és á||ĺtsuk

vissza a cigány zene régi társadaImi presztízsét, megbecsu|ését.

Köztudott, hogy a cigány muzsikusok mĺndig is a cigány társada|om eliijéhez tartoztak, nemcsak
elismertségük és a cigányság nagyrabecsĹitése miatt, hanem azon okná| fogva ĺs, hogy

munkásságukka| és eredményeikke| követendő é|etmintát mutattak a mogöttĺjk maradt

testvéreiknek.

Levelemhez meĺ|éke|em a javas|atban szerep|ö ot kivá|óság életrajzát tartalmazo röVĺd

ismertetot.

Kérem Tisztelt Po|gármester Úr támogatását és kedvező döntését, hogy a Józsefuáľosi
onkoľmányzat vá||a|ja fel kezdeményezésem megvaĺósítását és á|lítson em|éket kultúránk
kiemelkedő szemé|yiségeinek.

Segítő szándékában bízva:

Budapest, 2013' február 4,

,.-ńaduly

l0
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Dr. Kocsis Máté úr hiv' szám:

polgáľmester részéľe
Budapest Főváros Vlĺ|. keľü|et
Józsefvárosi o

1o52 BUdapest, VäÍosház !tca 9.,|1. | ĺevé|cim:1840 Budapes| | teIefon: +
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Vé|emény kérés',Muzsikus
cigányok parkja'' e|nevezés,
valamint az itt ál|ĺtandó kÖztéri
em|ék tárgyában

Tisztelt Potgármesteľ Úr!

A cigány származású muzsikusoknak va|ó köztéri em|ék á|lítás érdekében $aQqly
József képvise|ő úr kezdeményezte nálam, hogy a Budapesi V|l|. kerületi 35798
helyrajzĺ számú, Baross út mel|etti névte|en kozterÜ|et a ,,Muzsikus cigányok parkja''

nevet vise|je. Az e|nevezésse| azt kivánja e|érni, hogy nemcsak a cigány muzsika
területén maradandót alkotó, hanem a zenemtÍvészet más terĹi|etén kimagas|oan

te|jesítő cigány származású zenészek elótt is tiszteIegjünk.

Kezdeményezte továbbá, hogy ezen a terÜ|eten koztéľi emlékként egy emlékfa| is

felá||ításra kerüljon, ame|yen (a további bĺivítésre ĺehetóséget adó módon)

em|éktáb|ák ta|á|hatók a neves muzsĺkus cigányokról, rcjvĺden bemutatva é|etútjukat,

eredményeiket'

Képvise|ő Úr úgy tájékoztatott, hogy kezdeményezésével Po|gármester Urat is

megkereste.

A javaslattal egyetértek, azt támogatásra és megvalósításra érdemesnek
tartom,

A kozterü|et- és városrésznevek megá|lapításáró|, azok jelo|éséró|, va|amint a

házszám-megál|apítás szabá|yairó| szó|ó 94l2o12, (X|l. 27.) F<iv. Kgy. rendelet 6. s
(1) bekezdése értelmében a főpolgármester kikéri az érintett kerü|eti Önkormányzatok

véleményét a közterü|et-eInevezési javas|atokró|.
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A rendeĺeti előírásnak megfe|e|óen kérem tehát szíves vé|eményüket a Budapest
V|||. keru|eÍi 35798 he|yrajzi számú, Baross út mol|otti nóvte|en kĺiztorü|ot 'Muzoĺ|ĺuc
cigányok parkja'-ként va|ó eInevezéséró|'

Kérem továbbá szíves vé|eményüket, tu|ajdonosi hozzájárulásukat az emĺékfa| az
fe|á||ítása kapcsán is, täilintette| arra, hogy a kérdéses közterü|et a Budapest V|||.
kerijIet Józsefvárosi onkormányzat tuIajdonában á||. Amennyiben az emlékfal
létesítését támogatják, szĺveskedjenek tájékoztatni, hogy annak tervezésében,
kivite|ezésében kívánnak-e kozreműkodnĺ, i||etve mi|yen részt tudnak vál|alni a
pénzti gyi fi1ąn 9zĺr9z.9ę{ p-ép.

PoIgármester Úr megértő támogatását e|őre is köszönöm.

Budapest, 2013. március ,' ;l:j ,,

TĺszteIette|:
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Tartós lstván

főpolgármester
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