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Képviselő.testület e számára

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Előzmény

I.2013. áprilisában érkezettjavaslat Hidegh Sándortól, a Reménysugĺíľ Idősek Klubja egyik
tagsatő|' hogy a Tavaszsnező utcában vo|t áĺvíz1áblát, mely az 1838. mĺĺľciusában pusztító
nagy árvíznek állított emléket, rekonstľuálja és állítsa vissza az onkoľmányzat. (l. sz.
melléklet)

Z.Dr. Anđrási Ferenc nyuga|mazott orvos javasolta, hogy a Baľoss u. 10. sz. aĺattíhazfalán
he|yezzenelaz Önkormźnyzategy emléktáb|átSzent-Gyöľgyi Albeľt tiszteletére. A Kálvin
téri RefoľmátusEgyhźz anyakönyvéből ugyanis az deľül ki, hogy a Nobel-díjas pľofesszor
itt szĹiletett aJőzsefvérosban. (3. sz. melléklet)

3.Bartucz Borbála családjĺĺnak szeretne emléket áIIítaru a Prźúer utcában ún. botlatókövek
elhelyezéséve| a jardában. (5. sz. melléklet)
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Előterjesztő: Sántha Pétemé alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2013 . november 20. . sz. napirend

Tárry: Javaslat szobľot emléktáblák elhelyezésére, illetve támogatásáľa, valamint
ktizterĺĺlet elnevezéséľe

A napirendet nvílt ülésen kell tźtrgya|ni, a hatźtrozat elfogadásĺĺhoz minősített
szav azatĺöbb sé g sziiksé ge s.
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VárosgazdáIkodásÍ és Pénzügrĺ Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság v éIeméĺy ezi

A Vaľosgazdálkodási és Pénnigyí Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az
előten esztés me gtiíľgy a|ását.



4. A Magyarorszźlgi Mindszenty Alapítvrĺny 20|3. szeptemberi keltezésű levelében kereste
meg Polgáľmesteľ urat azza| ajavaslattal, hogy a József utca _ Tolnai Lajos utca saľkán
ál1ó névtelen(3494812ktsz) kđzterĹiletetnevezze el az onkormźnyzat Mindszenty József
téľnek, tekintettel aľľa, hogy a bíboros a mai keľületi ľendőrkapitrínyság épületében
korábban működő fegyházban raboskodott |949.szeptember 27. -|954. május 13. k<iz<!tt.

Rabsága állomásai kdzĺil itt töltötte el a leghosszabb időt. (6. sz. mělléklet)

A téľen emlékÍrely, szoboľegyĹittes elhelyezését is tervezi az Alapíwány, melyhez szintén
kén az onkorman y zat támo gatźsźt.

5. 20|2. novemberében dönttltt a Képviselő-testiilet Albeľt Camus szobra felállításának
támogatásaról a Pollack Mihály téren. Az irő születésének 100. évfordulója volt 2013.
november 7-én' azonban a teruezett mellszobor posztamensére nem sikeľiilt a
kezdemény ezőnek összegyĹijtenie a fedezetet.

il. A beteľjesztés ĺndokolása

A Józsefuĺĺľosi onkormźnyzatfulajdonában lévő kdzteľületek hasznźiatáről és használatźnak
rendjéről sző|ő I8l2013. (IV. 24.) ĺĺnkoľmźnyzati rendelet szabá|yozzaamuvészeti alkotások,
vallási, kultuľális, történelmi szimbólumok' emléktáb|ák elhelyezését. E rendelet szerint
Józsefulíľos teljes kozigazgatási tertiletén közterülethaszná|atihozzź1f,źtrulást kell beszerezní,
,,az ]99]. évi W. torvény I09. $-a alapján művészeti alkotásnak minősiilő tárg,lat valamint
a művészeti alkotdsnak nem minősiilő vallási, kulturólis, történelmi szimbólum(ok),
eml é któb la (ák) elhelyezé s éhez.,,
A rendelet szabźt|yozza az elhelyezéshez szfüséges kéľelmek beadási határidejét is.
Amennyiben a műalkotás tervezett elhelyezésére az év első 6 hónapjában lenne, akkor a
megelőzó év szeptember 30. napjáig kell benffitani a kérelmet az onkormanyzat
Hivataliĺhoz. ,,A benyújtott összesített kérelmeĺcről a Képviselő-ĺestiilet a benyújtási határidőt
k)vető 60 napon belül dÓnt.,'

20|3. szeptembeľ 30-ig a Polgármesteri Hivatalhoz tiibb olyan kéľelem érkezett, mely a
18/2013.(IV. 24.) tinkormźnyzatí rendelet hatźiya alá esik. Jelen előteľjesztés tarta|mazza az
ezen kérelmekkel kapcsolatos döntéshozatalra vonatko zó javaslatot.

ilI. Tényállás

1. Az eľedeti źtrvíńábl'a, mely valószínúség szeńnt aTavaszsrlezó utca7. sz. a|att korábban
á||t ház falán volt, szerencsére nem tĹĺnt el, hanem az esztergomi Duna Múzeum állandó
kiállításán |áthatő. (2. sz. melléklet)

A ľégi haz he|yén ma az óbudai Egyetem új kollégiuma ta|źihatő, azonban az egyetem
vezetése nem ellenzi atábla elhelyezését.

2. A Kálvin téri Refoľmátus Egyhaz Keresztelési Anyakönyve XI. kĺitetének 56. lapjĺĺnak
1258' folyószźtma szerint a tudós a Baross u. 10. sz. a|atti hazban született 1893.
szeptembeľ |6-an. (4. sz. melléklet)

3. Tekintettel aÍÍa' hogy nem rendelkezĹink elég infoľmációval a botlatókövekkel
kapcsolatban, javaslom a döntés elhalasztásźú addig, aľľlíg a pontos helyszínt és a köveken
megjelenítendő feliratot meg nem ismeľjfü.

4. Tekintettel aľľa, hogy a téľ jelenleg névtelen, a tér átnevezheto.

A téren jelenleg egy, Maľtsa Istvĺĺn źital' készített női szobor |źtható, melynek
áthelyezéséról még egyeztetĺĺ szfüséges aml,lvész|eszármazottaival. (7. sz. melléklet)



5. Albeľt Camus tiszteletéľe a mellszobor és a posztamens elkészült.

Iv. Diintéstaľtalmánakrészletesismeľtetése

1. Javaslom az arvíńábla t$ragyártását és elhelyezését a Tavaszmező u. 7. sz. alatti épület
fa|źn, melynek költsége az e|ózetes kalkuláció a|apján 50.e Ft.

2. Javaslom a kezdeményezés tźmĺogatását és Szent-Gyĺirgyi Albeľt emlékéľe tábla
elhelyezését a Baľoss u. 10. sz. a|atti hźz fa|źn, melynek költsége az e|őzetes kalkuláció
a|apjźn 50.e Ft.

3. Tekintettel aÍta) hogy nem rendelkeziink elég információval a botlatókövekkel
kapcsolatban, javaslom a döntés elhalasztásźlt adďig, amíg a pontos helyszínt és a k<iveken
megielenítendő feliľatot meg nem ismerjfü.

4. Tekintettel arra, hogy a tér jelenleg névtelen, valamint Mindszenty töľténelmi szerepe'
személyisége tiszteletľe méltó, javaslom a tér átnevezését.

Javaslom, hogy az emlékhely létesítésének elvét tiĺmogassa a Képviselő-testĹilet, azonban
mindennek anyagi vonzatźnő| egy későbbi Ĺilésen dö'ntsön, amikor a részletęk máľ
pontosításra keľĹiltek.

5. Javaslom, hogy az onkoľmźnyzat támogassa Albert Camus szobrának elhelyezését,
sztiletésének l00. évfordulójara tekintettel,200e Ft-tal, hogy még azidęi évben fel lehessen
azt éL||itaÍi.

v. A döntés célja' pénzüryi hatása

A döntés meghozata|ával a Képviselő-testĺilet két olyan embeľ előtt tud tisztelegni, akiknek
élefutja az egész magyaľ nemzet életéľe volt hatással, a botlatókövek és az arvíztábla
elhelyezésével pedig a töľténelem egy-ęgy fontos, de szomoľú eseményéľe tud emlékezni és
emlékeztetni.

A botlatókövek elhelyęzéséhez a kezdeményezó nem kéĺt csak eszmei támogatást'

Az árvíztźhla és a Szent-Györgyi Albert emléktábla egyszeľi költsége l00 e Ft, melynek
feđezetére a mfüĺidési céltaľtalékon a Santha Péteľné ďpolgáľmester keľetének eloirźnyzatźÍ
javaslom megjelölni.

A József utca - Tolnai Lajos utca saľkán álló névtęlen (3494812 hľsz) közteľĹilet elnevezése
kapcsán sztikség lesz megkĺizelítőIeg 3 db utcanévtáb|a elhelyezésére is, ĺisszesen nettó 21.e
Ft <isszegben, melynek fedezete a ||404 címen biztosított.

A Mindszenly emlékhely kialakításának részleteiľől még további egyeztetések sztikségesek.

Albert Camus szobranak felállításához 200 e Ft tamogatást javaslok, melynek feđezetét
szintén a működési céltartalékon Sántha Pétemé alpolgáľmester keretének előirlĺnyzatźú
javaslom megielölni.

vI. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testÍilet dtjntése a közteľĹilet elnevezéséről, valamint köztéľi szobor, műalkotás
źilitásźrő| aMagyarország helyi önkormźnyzatairól szóló 20|I. évi CLXXXIX. töľvény 23.$



(5) bekezdés 5. és 13. pontja, a 42. $ 8. pontján, valamint a Józsęfuaľosi onkormźnyzat
tulajdonában lévő kĺiaeľületek haszná|atźről és használatźnak rendjéről sző|ó 18/2013. (Iv.
24.) önkorm źnyzati ľendelet 5. $ (2) bekezdés f3 . pontjtn alapul.

Kéľem az a|á.ňbi határ ozati j avas lat elfo ga d á s át.

Hatźrozati javaslat

A Képviselő-testĹilet úgy dĺ!nt, hogy

1. a Tavaszmezó ltca7. szám a|aÍĺi éptilet fa|ára elhelyezi a koľábban ott lévő árvíztźlb|a

másolatát, melyľe 50e Ft-ot biztosít a miiködési céltaľtalékon tervezett Sántha Péteľné

alpolgáľmester keľetének terhéľe.

Felelős: polgríľmesteľ
Hataľidő: 20|3. november 20.

2. Szent-Gyöľgyi Albeľt emlékéľe táb|áthelyez el a Baľoss u. 10. sz. alattihźz fa|źn' melyľe

50e Ft-ot biĺosít a mfüĺidési cé|tarta|ékon tervezett Sántha Péteľné alpolgármester keretének

terhére.

Felelős: polgármester
Hatźľ:rdő : 20 |3 . november 20.

3. felkéri a polgáľmestert a hatźrrozat |-2. pontjźtban foglaltak érdekében beszerzési eljaľás

lefolytatásaľa.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatĺĺľidő: 2014. maľcius 1 5.

4. Bartucz Boľbála kezdeményezésével - a családja emlékére botlatókövek elhelyezésének

támogatásával - kapcsolatban felkéľi a polgáľmestert a kezdeményezőve| a részletekľől

töľténő egyeztetéste.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 20|3. november 20.

5. a József utca - Tolnai Lajos utca sarkiĺn talźllhatő 3494812 helyrajzi száníl közteľtiletet
Mindszenty József téľnek kívanja elnevezni, egyu.tt3! felkéľi a Polgĺáľmesteľt, hogy ezt a
javaslatot teľjessze fel a Fővarosi Közgyulés felé.

Felelős: Polgáľmester
Hatlĺĺidő: 20|4.januáľ 1.

6. az 5. pont szeńnti kĺĺzteruleten egy Mindszenty emlékhely |étehozásával kapcsolatban
felkéri a polgáľmestert a szĹikséges egyeztetések lefolytatásĺĺľa

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: zll4.januaľ 3 1.



7. Albeľt Camus szobrának felállításához 200.e Ft-tal hozzźĄáru|, amennyiben a szobor
felállításahoz szükséges minden részlet tisztźlzásra kerĹilt Sántha Péteľné alpolgĺĺľmester
keľetének terhére.

Felelős: polgáľmester
Hattndő : 2013 . november 20.

8. a hatarozatban foglaltak miatt az onkoľmanyzat kiadźs 11107-01 cím műkĺidési cél és
általános taľtalékon beltll Sántha Pétemé alpolgáľmesteľi saját keľeĹ _ önként vállalt feladat -

e|őirányzatlíról összesen 300 e Ft-ot átcsopoľtosit, egytészt a kiadás 11105 cím _ önként
vá|Ialt feladat _ mfüödési célú átađottpéĺueszkoz e|óirźnyzattra}D} e Ft-ot az Albert Camus
szobľának felállításahoz, másľészt a I|703 cim dologi e|őirźnyzatára ĺisszesen 100e Ft.ot _
onként váIlat feladat _ árvíztábla és a Szent-Györgyi Albeľt emlékére tábla elkészítés&e.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: f0|3. november 20.

9. felkéri a polgármesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat az oĺlkormźnyzat költségvetéséľől
szóló rendelet kĺivetkező módosítźsźná| vegye figyelembe,

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: az ĺinkormányzat 20|3. évi költségvetésének ktivetkező módosítása,
legkésőbb 2013. decembeľ 3 1.

A döntés végrehajtásáúvégző szewezetiegység: Váľosfejlesztésĺ és Főépítészil.Jgĺosztáůy

Budapest, 2013. november 11.

h trfuźrt-p
đr.Mészźr Eľika

a|jegyző 
ŻÜ1$ ľłł\j 1,J.

a\ý4- ę-ľSj
Sántha Péterné

alpolgĺírmester
Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegző

nevében és megbízásábĺíl:



1. sZ. melléklet

TisrÍelt Alpclgá ľm eŚteľ Asszony'!

ĄIulírott l,ĺiclegh Sándoľ. n:inÍ a Rernónysugál. klub ĺagia łr klub vczcÍĺjsćgc cis klrrbtátr'saim
rĺeÝében megszľľetnénl kĺjszĺjnlri. hogy sĺlk hivatalĺls ĺlĺllga melleĺ, rninĺlig szakít íclíjĺ aľľłt

;lrog1' ha tebeti egy kót szóra. cgy llloso|yľa bcnéz lroz-zánk, atni nagýon 'iŕllcsik irz cnlbcľnek
'ľovábbá, ami segĺt.séget lllegaclhaĺ a,lcheĺĺĺsđgekhez képc,st; r{ekiink rĺyugdíjasoknlak aet
lricgteszi.
Nem azl a szokást kovcti, nrint sok hivatalhtlzjutotĺ cnrbcľ.
hog! reggel megesżik egy savanyú uboľk'áľ ós *$éśz'lrĺrp, nrintlta k(jĺelez..o.lcnnc olyaĺ kćppel
jáľ és.jl:tezi a ,.kőiz,'ügyeiÍ, mintcgv gyomoľliajos'
Miután:legutóbbi 

'talátkozasunkkol:' 
ÍblllatalmazoĺL hogy ot|eĺe ir:lkctl kéľćseinket stb. íľásbąn

jut1assarrr el tnhöz. EzúÍcllr szelrfuréln mcgĹ.enni az,"okat.

Miirt a,lĺeľiileĺ ĺősgýökeľeś(69éves) lakosa rägásż,k'oĺĺolll' kcľĺi|eĺi'illlĺ ellllćkeĺltoz" ĺ3s ĺlpp ílg;/
öľiitĺik az ésszeľĹi felúj ításĺlknak'
Á Tavaszmeiő utcáball a kitrrďja hányadik ne\łileg!\.etem kollćgiuma hclyćł áĺlĺ cgyl
ftĺłĺĺsz.'irłtcs'és}iłlet! melylielĺ ,az oĺcĺalán ott áĺ'lt az emĺqktáblą ay;1838 łłrvíz enllékére . oÍĺ is
r'cllť vag;;s2iizvalahálly évĺg. aclc|ĺg. amíg ĺ,alakinek eszélie jutott és hazävitic
Ievélne]rezékrłek (Íestrlórćt a Rókus kól.ház olcĺtrlán látni)ĺěllyképĺit csetolonr'
Szeľetnónk, ha valamilyen módon a másolatĺit el |ehetne hel-veznĺ a ľógi iiÍök cnllćkcként a
.l-avaszmező 

uľcában.
I{ä egyszeľ ĺesz''onnek ideje, akkoľ megnrutatonr.,|rogy a száznĺilljókérrĺ ľelŮjított utca milyen
hc.b.án1. mupkáral készĹilt el és ez-ĺ .mé$ át Ís veĺÍék!

'le|enleg az egyetenl honlokzata van Íblú.iítás a|att, a.nem kcllő'en levédett, antúgy ľccés
jálulapokból a rnunka végezĺérĺel a sz.cmoĺet a festćket eltávoĺĺtalĺ $zintę lehetetlcrr .Szľlni
ke-llene a kivitelezőnek' lrogy Í.elłijÍtá.sukkal, ne r1ráq lnunkáját ĺcgyék tQltkľe.

Két kéiťs. iigyében kóli Ĺik tánlogatásái'

I.tĺyap u'*6odik; .Ą.Baľoss utcakozf'bľgalmát ą 9:oS busa é's a ĺl3:tľotí.bon;'<llilia lelletővć
té.r'e'a killso keriĺletek ĺisszekötteÍését a Ł:lelvłíľossal,: lrrcghaÍáľozott idtjben obuđával is"
A kérclés a körĺetkezö lelĺre, nriutĺin a tloĺilrusz'ok azorzy tćľig ktizlekednek- de
vezeÍékÔnd.śzeŕůik ki van építr,e a kĺillyves Ká}mán 'KöľĹitig (ana jáĺ.gal.ái"slia a troli) ,hogy
há máskoľ nem is ,de csúcsidőben különösen a 9ibusz tehcľmelrtesítéséľę. nem toľ-ábbi

Ítis1okádóiánnĺívęl. hanem a.k<ĺľnyezetkílnélóż;tľo]ibussza,l segíteĺréńok be a ľoľgatonłŁła'

.lŁtltoll iś kĺiszĺinj,iik levęIünk szíves flgyelembevéĺe|et.

.Hidegh Sĺíirdoľ
Ilemríny'sugĺíi: I'dősek Kiubja



2. sz' melléklet

Az eredeti árviztźh|a az esztergomi Duna Múzeum állandó kiállításan



3. sz. melléklet
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Pék Tímea Szilvia

Feladó:
Kü!dve:
Címzett:
Tárgy:

Tisztelt Érintett!

5.sz. melléklet

. !i1iiIjĺ i rllĺ lilWńĺ.
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bori bartucz <bartuczbori@gmail.com>
20L3. szepte mber 23. 12:27
Hivatal
Macskakó
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Aztĺgyben foľdulok Önökhöz, mert családom elkéséľe szeretnék a Práter utcai volt lakásuk elé
macskakőveket elhelyezni, 4 darabot.

2074-ennyarĺán lenne aktualis a leaľkási ceremnónią nem fudom azórkorményzatfelé milyen
kötelezettségeim vannak, lsđ. engedélyek, stb.

A macskakő projekt Holocaust áldozatoknak és tlilélőknek állít emléket, maguk a ,,kövek,' l0xl0 cm-es rézlapok igazából.
http ://www. stolpeľsteine. eu
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'A aolt Contí utcai fcgyhńz a leghosszn|ill idcig, 1949 ćs 1.954 kijzijtt uol,t Mindszenty Józscf biboľoł.,

ľaboskodtisának - akkoľ szigorŕl lillnn,titokkćnt kczelt * szíflteľe' Most, hogy n heľcegpľĺnlńs kezdi

elfogtalni az őt nĺegillctő hclyet n ,iln1yaľ tijrténelnli pnnteonhlln és Rĺilnában folyik szcntténuatńši.

eljńrósn, szeľetnc nz tiltala nlapitott tŕs a közelllcn lnĺíködő Alapítańny a Keriłlettel kozijsen eruIćkeL

ílllítani e je|es szcmélyisćgnck ćs n WIL kcriileti lrclyszínhez kapcsolódó tiiľl:ćnclmi áldomtańIlalásánnk.

A helyi é's a budnpesti ľendíÍľfőknpitĺinyok aalnnlint Eľdő P,ćteľ bíboľos - nki az Alnpĺtańĺy tb. eln.oke _

eszmei tńmogatóstłkról biztosítottľik i nanslahłnkat.

Tisztelettel jazlasoljuk, hogy a ľendőrségi ćpületegyiittcs előtt, a |ózseJ u Tolnni Lnjos utcńk

taláIkozństinńĺ fekuő, jelenleg nćutelen tćr ueg1c fel n Mindseznty |ózsef t,ćľ el,neaezésľ. |noasoliuk
toańbbá, Itogy a tércn elteriilő parkosított ľészen ńIIó aktszobor helyett - az Alapítaány ľészleges anyagi

ttímogatrísliual és touábbi köziiletek tótxogatástinak negnyerćséoel, on.Iĺłnlin't páIyázati foľrások
beuonńsńual - n airńgokknl beilltctatt ľćszcn kcľüljön felállĺtásta a nullókelt konccpcióteruben szcľeplő

Milĺdszenty.emlćk;hely (igćnyes entlćktábla ńIlítńsát n rendőľségi ćpiilctck ńllapota nen teszi leĺrctőué,

erre Budnpest rendőrf(lkapitńnya híatn fel n fgyelmiinket, twllékelt táľnogató lcaclébcil .

Az elnlékhely sokrétű, jöuőbe teki'ntő nondanioalójńĺlal ćs ntííuészi kinlakitńsńĺłąl díszérc oáIna n

Kerĺiletnek, és iellegénéI fogon a közösségi megemlćkezések szńmos formájńt uonznnń és tenné lehetőaé'

Ezen túImenően a ji5aő tąa(łszľa teraezlrctő téľ. és emlékhely-aantńs n hagyonlńnyos mńjusi MiruIszenty.

ne geml ékuések Ie gkic melkedóbb ľenileza é ny e lehe tne.

Szíoes tárnogat,ását kérae, Jogadja Potgĺłrmesteľ tjľ őszinte tisztcletiink nyíIuńnítlisát:

Páĺbeszéd lláza
H.1085 Bp. Horánszky u,2?'

+36 l 4+5l.548 ungmĺnd@6mail.com

l- (:, - .1:.t l, l-
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Konccpciótcľv
Mindszenĺy Jćlzscľ boľtonévei lrek

VIII. keľuleti cm|ékhelvéhez

Mindszenty József kommurlista lrörttinóveinck pontos kľĺlnolĺigiíjł:
1948. dęcember 26'
1949. februaľ 2.

1949. februaľ 8.

Audľássy rit 60.
Markó utcai foghaz
(budapesĺ.kőbányai) Gyĺiitőfogház ľabkóľház;l

ĺ949. szeptembeľ 27. CONTI IJTCÁ (ĺ:z volt a lcghosszabb böľtłiniĺlősz:tk)
1954. május l3.
1955. jrilĺm l7.
l955. novembeľ2.
l956' október 30.

(budapest-kőbányai) GyÍ|jtőfogház rabkóľhłĺzr
Püspöksz.entlászló (''háziőľizct'')
Felsöpeĺény (,,házi óľi zet'')
a kiszabadĺtíts

A helyszín
A Conti (ma Tolnai Lajos) utcaĺ błJľtön: aielen]cgi rendőľségi ópületcgyĺittes a ľĺ3gi épÜ|etek
átépített váItozata ugyan' de megőľiz-vc az eľędeti háĺtimb szcrkczctét. (Az innen a
Smvjetunióba hurcoltak mar évek óta ľerrdelkeznek cmléktáblával.)
Az épületegyüÉes József utca.Tolnai Lajos utcai saľkán viszonylag kis alapteľĹilctťl téľ
helyezkedik el elkeľĺtett zöld felülettcl, ez a lész mindon iľ.ĺnybll jól látható és
megközelĺthető, az épületegytittes régebbi ĺĺs újabb ľészcit ĺs láĺni errgedi'

A koncepció történcti és kegyeleti clózményci és megĺ|apozottsága
- A Íér es a zöld felület sarokjellege jól illeszkedik Mindsezrrty bĺboĺos Ernlékiľalniban leíľt
elsö cellájárlak adottságaihoz: ,,Etső ce|tłźm, sarok-cella volĺ s a .fepház főfolyosójdľa nyílt.
Egletlen ablaka a négyszôgletes, aszfaltos udvaľra nézetł. Szolatlnyos kic,si, ce|la volt'
Méreteí: közepes mĺĺgasság mellett 5x2,5 méteľ, ÁzćľI mégsenl volt szo|wún1,os: a falon
iiglesen Íestett magur tôrténelmi táľgltú fesÍményekłt láĺtałn, őszinte csodúlkĺlzĺÍsomrą,
amelyeket, mźnt az 1945 előtti idők maradvónyail, bizonyára nem volĺ idejuk leltaparni'',
(i50. old.)
. ,,Ahol a Heľcegpľímás szentté lett...'' _ Számos visszaęmIékezésbĺĺl tuĺljuk' hogy
Mindszenty bÍboľos számára a böľtönben töltött időszak lelki elmélyÜlést, hitét és

életszentségét megeľősítő, személyiségét ťejlesaö élményeket jelentett:

,,Á befelé teklntésľe s ugyanakkor a felfelé tekintésre a fegłház cellája igełl alkaĺmas. S
yannak hibdint ameĺyeĺre az élet zsibvásárában sohse eszmélłünk volna rá.,, (389' old.)

,,A börĺönben többet gondoĺunk az tjrökkévalósógra, A végső dolgok zigł körülfognah mint ą
zárla szinte teslhezdĺtó falat. igy jutunk c fogsltgban közelebb a szabaĺIitó kegyelemhez
sokat adott a bortĺjn. Áz egłéni szenvedések k)zt rdeszmélünk: Jó nekem, hogł megalúztúI
(-solt' l]8). A ľabságnem egĺéb, mintváľás és reménylredés: az enyém is azvolt.,,(435
old.)
- Minden valószíniiség szeľint itt történt a ma nagy éľdeklődéssel övezett Szent Pió atya féle
billokácíó (a lélek titokzatos utazása, megkettőződése által). Ezért az emlékhely egyszeffe
állíthatna ęmléket a heľcegprímásnak, a börtönéveknek és ennek a kĺilönleges érdeklődéssel
tivezeťt misztikus eseménynek :
,,Az Ándrdssy ílt 60-ban elszedtek tőĺem mindenÍ, aminek vallási jelentősége vagl Impcsolata
voĺt. Semmím sem maradt belőIük. Ámiknr a második napon, áImatlan éjszakĺł után
megtldozĺam, féIhangosan azt mondta egłikľabőrr)łn a masiĺuak: Ez most nár tehet alrarmit,
nem segíĺ iÍt rajta semmi!', (380. old) Kilenc hónap után előszöľ ,,I950.ben J,źzus Szíve
napján misézhettem.,' (38I. old.) _ ez pont megfelel a kľonológiában je]zett Conti utcai
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iđőszaknak. Szent Pió atya sz.enttéavatási aktái a|apján tuĺljrrk, lrogy a n:áľ clnlítcĺt bit|okáció
az 1950.es években történt, ez peclig kijzľetctt nrÓdon az |950..ianuáľ l.jćt.ó|június ĺ6.ig
terjedő idöszakot feltetelezi.
tPiô alya egy további, a kommunista egyhaz-tildĺizés iĺlő.szakáhuz köĺőc|ö, l95l-bcll töľttjtlt

billokációjaľól is tudomasunk van: ,,Padľe Pio ĺn bilocaziołlc celebľö tłna Mes,sa nelk,l

Cappet|a di un monąstero di suoľe in, Cecĺłslovacchią., ncl I95 l' Dtlpo Iĺł celcllľĺłziĺlne dcllĺl
Messa Ie suore andarono in saa,estia peľ ffi.ire ąl Paů'e unu !ťrzzina di culfe e ľingľaziuľkl
per la Messa e l,inaspettaĺa visila, rua nella sacresĺia non c,erd ne:i"^tlllo. Le woľe pžlcroflo
cosi constataľe che Padre Pio si era recđĺo da loro in bi|'ocĺlzione.', (u nć)l:eg szcrin'l ez a
mdsik eseĺ egy csehszlovdkiai szerzeĺesnői kĺllostor templonlĺihan tÖľĺć|ll)/

A koncepcĺó
A saľokszeľtĺen kia]akított kitágutó tá. a saľokcel|a kiráľu|łlsát iĺlézi. a z-ö|d l'cltilgt virágokl<ĺrl

beültetett Észe kb. megfelel az 5x2,5 méteres cellamélętnck, nrcly nreglratáľoznií az'

emlékhely alapteriiletét.
A koncepció alapja, hogy nem a kounlnullist'a ľabságot jeleníteué rneg 

^Z 
emlékhely, hĺurenr

Míndszenty bíboros lelki szabadsáLgźń (igalÁt), anrely |egyozte a tćr és az iclő koľIátĺrit, és neki

konkľétan megadta a kiszabadulás lehetőségét, az oľszágnak pedig a komnrunianus bukásával
egyĺitt jaľó valódi felszabadulást. Ezt a nltottságot erősíti a világ egyik leghíľcsebb
szentjének, Pió atyának a lelki szfeľában tlrtént boĺoni látogatása, ntelynek megjelcnítése az

emlékhely szĺmáľa euľópai đimenziókat adna (ez a ku]fbldí vendégek szÁrľ'ćlra is éľdekessć
tenné az emlékhe|yet)'
Á lelkĹkegyeleti vonatkozások hangsúlyozása, a kĺllönleges Qnás ernlékmĺivektőI eltéľő)

kiďakítás szándéka és az emlékhely nrinél széIesębb közÖsségi beágyazottsága érdekében
javasoljuk az emlékhely alábbi kialakĺtását:
- posáanęns; rusztikus, tĺiľędęzetĹ szélii kb. 5x2,5 méteľ alapteľtiletli betonĹömb, mely enylrén

kiemelkędik (szinte lebeg) a ftives Ítjldfęlszín ftiltitt; elrhez kapcsolodik az ćpülctegyüttes
felöI az emlékhelyhez vezatő egyÍe össueszůkülő rit (a foľma a végtelenľe nyitott utat

éľzékelteti) mellett, a posztamensnek támasztÔtt (utalás a krisztusi e|lrengeľíteĺ1 kőľe, a
felĺ{madás bib|iai epizódjáĺa és jelképére) betontömb (ezen kapna helyet az enrlékhely

díszfeliľata)
- felépítľnény: a posztamens böľttincellát iďéző betontömbjébrl mind a négy irányba kifelé
döntiitt (a leomlasukat idézö) acę] ľácsok kęręteznék a kompozícíót, melynek közepén (a

ľĺcsokkal elzĺľt, védett helyen) kapna helyet Mindszenty bíboros és Szent Pió atya 1elki

taláikozasát megjelenítö látoĺnásszerű jelenet (ťehéľ granítból és stiliá|t megťoľmálással)
- kiegészítö elemek: a lélek szabadsága által szétľobbantoĺ bł'ľtöni/kegyelmi jelenetet az
tenné még érzekelhetöbbé, hogy a kompozíció Észét képeznék modeľn anyagokból és

speciálís világítástechnikával kialakltott és az ég felé iľányuló felrycsóvak, sugárnyalábok'

melyek egyrésa a kompozíciót egyseges |átványba rendeznék, másĺészt színesítenék (hogy ne

csak az alakok jelentsenek müvészi.esztétikai élményt)

A koncepció mondanivł|ójának különlegessógc
A koncepció taľta]mi és esxétikai ĺizenete elsősorban neln a dikĺatúra kegyetlenségét,
embertelenségég nem is csak a töľténelmi mrlltat fejemé ki, haneľn a szabadság dĺadalát
szemléItetné, me|y Mindszenty bíboros szeľnélyes sorsában és hösies álđozatvállalásában
éppťlgy megvalósult, mint az ország törÍénelmében. Ahogy Habsbrľg ottó fogalma?.ott 199I.
ben Eszteľgoĺrbarl a hercegpľínrás újratemetésen:

,, M i ndsze n ty b í b or o s n aglp,é ntetj e elhozĺ a ne klłnk a fe I t ámadós t !,,

Kovács Geľgely
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Magyaľoľszági Mĺndszenty Alapíĺvány

Budapcst
Horłfuszky u.22.
1085

Tisztelt Posztulátor Úľ!

Đr. Tóth Tamás r. dandáľtábornok, Budapest Rendőrfókapitánya megbízásábóI a hozzá
iĺtézctÍ. levelérę az alábbi váIaszt adolrr. A Budapesti Renctőr.fökapitányság egyetéľt
azza| a céIkitűzésĺtkkel, hogy Mindszenty József biboros eurléke kdztéri szoboľ vary
emléktábla foľmájában kerüljiin megörökĺtésľe a VIII. keľülct voll Conti utca
kömyékén. MegítéIéstink szerint ez köńéri szoboľ forĺlájában lenĺe a legrnéltóbb.
Mindazonláltal nem ęmelĺink kifogást az ellcn sen, hogy a BRFK vagyonkezelásében
lévő épĺiletegyüttcs ťalán emléktábla keľÍlljön elhelyezésre. Anrermyiben ezen megoldas
rnęllett dóntenek. atrhoz hozzájáľulásuĺkat - további egyeutetések utál _ meg fogjuk
adni. Jelzem ugyanakkor, hogy a szóban foľgó épuletegyĺtttes homlokzati f.etrĺjĺtásáľa
forľassal nenr ľendelkezĺlnk, és az tcnĺeínkben sem szeľepel

Nemes céljaik ęléréséhez a BRFK vezetése nevében sok síkeľt kívánok!

Budapest' 2013. júIius 17.
.t"

Tisztelettel:
,ttv.'á. ĺ.Ą

\

Meichl Géza r' dandáľfáboľnok

a,r 2013Jrjt.ĺZ n.{
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A József utca _ Tolnai Laios utca sarkán lévő névtelen kozterĹilet

Ülo no (Martsa István alkotása, kő, 1959)
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