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Buda pest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

iselő.testtilete számára

Tisztelt Képviselő-testiĺlet!

I. E|őzmények

1. 2013. szeptember f7-én Seress Attila azza| az indítvánĺyal élt, hogy Józsefuaros állítson
emléket édesapjának, Seress Lászlónak, aki a II. kerületi forradalmi bizottmáĺy tagja volt
l 956-ban' (1'melléklet)

2. 2013. október 11-én kelt levelében Csapodí Csabané azza| a kéréssel kereste meg az
onkormanyzatot, hogy Dr. Csapody Vera világhírÍí botanikus növényfestő emlékének
megőrzése érdekében emléktáblát he|yezzen el a Baross u' 4. sz. a|atti |akőhźa fa|źn.
(2.melléklet)

3. 2013. december 5-én kelt levelében Czetliné Törőcsik Emília azza| a kéréssel keresett meg,
hogy az onkormrányzat Sinka István irő, költő emlékére he|yezzeĺ eI emléktáblát.
(3.melléklet)

4. 2014, január 23-ánMárton Tamás azza| a kéľęlemmel fordult az Önkormányzat felé,hogy
édesanyja, Márton Lász|őné, Pollák Erzsébet emlékére ún. ,,botlatókövet'' szeretne elhelyezni
a lakása, a Népszínház u. 46. sz. a|atti ház kapubej ttrata ęIótt, elhurcolásának 70. évfordulója
alkalmából. (4. melléklet)
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5. 2014. januźr Zł-éĺkelt levelében a Budapesti Varosvédő Egyesület azza| a kéréssel kereste
meg az onkormányzatot, hogy Tábori Kornél író, újságÍró emlékére állítson tźtb|ät az
onkormłányzat. (5 . melléklet)

6. 2OI4. februĺĺr 3-i levelében dr. Sződy Szilaľd azza| a kéľelemmel fordult az Onkormźnyzat
felé, hogy nagyapja, Sződy Szilard szobrász- és éremművész (1878.1939) eĺrlékére
emléktáblát szeretne állítani volt lakóhelve. a Kisstació u. 13. sz. a|atti tarsashaz falan.
(6.melléklet)

7' 2014. mźrcius 11-én kelt levelében Csomós Miklós főpolgrármester-helyettes ur a Muzsikus
Cigányok Parkjával kapcsolatban azzal a kezdeményezéssel keľesett meg, hogy a kő sztéléken
további két cigány muzsikus domborművét kívanja a Fővarosi onkormányzat e|he|yezn:'. A
Főpolgármester-helyettes úľ kéľte, hogy az egyik megörökítendő muzsikus szeméIyére az
VItr. kertileti onkonĺlrányzat és a Józsefuarosi Roma Nemzetiségi onkormanyzat együttesen
tegyen javaslatot. A Fővárosi onkormanyzat Berki Béla prímás dombormiĺvét javasolja
elkészíttetni. (7. melléklet)

8. 2OI4. mźrcius 12-én kelt levelében a Fővarosi Önkormányzat azzaI a kéréssel kereste meg
onkonnanyzatunkat, hogy ,,& kiemelkedő magyar színmtivészek tiszteletére áltított
emléktáblfü'' sorozatban Lukács Margit egykori, V[I. keľĹilet, Vas u. 2h. sz. alatti|akőhźatn
emléktáblát kívián elhelyezrri. (8. melléklet)

9. A Képviselő-testĺilet a 415lf01'3. (xI.20.) szźtmil hatćrozatában döntött arról, hogy Bartucz
Borbála kezdeményezésével - a családja emlékére botlatókövek elhelyezésének támogatásával
- kapcsolatban felkéri a polgármestert a kezdeményezővel a részletekról történó egyeztetésre.
2014. március 25-én kelt levelében a kezdeméĺyezó elkiildte a kért feliratokat, a pontos
helyszínt a botlatókövek elhelyezésével kapcsolatban. (9. melléklet)

il. A beteľjesztés indoka

A Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában lévő közteriiletek hasznáIatźről és használatrának renđjéről
szó|ő I8/20B. (rV. 24.) önkormźnyzatirendelet szabźiyozza a miĺvészeti alkotások, vallási, kultuľális,
történelni szimbólumok, emléktáblĺák elhelyezését. E rendelet szerint Józsefuaros teljes k<izigazgatási

teniletén közterület használati hozzźĄźtruIást kell beszerenli, ,,az I99I' évi M. tdrvény l09' $-a
alapján művészeti alkotdsnak minőstilő tárgłak, valamint a művészeti alkotasnak nem minősülő
v all á s i, kul tur ál is, t ö rt éne lmi s zimb ó lum (ok), e ml éktób la(ók) e lhe ly e z é s é he z'''

A renđelet szabźiyozza az eIhe|yezéshez szükséges kérelmek beadási határidejét is. Amennyíben a
műalkotás tervezett elhelyezéséľe az év második 6 hónapjában kerülne sor, akkor az adott év marcius
31. napjáig kell benyújtani a kérelmet.,,A benyújna összesített kérelmelĺről a Képviselő-testüIet a
benyújtási hataľidőt k)vető 60 napon beltjl dönt',,

2014. métrcius 31-ig az e|őzményekben ismertetett kérelmek érkeztek a Polgárľnesteri Hivatalhoz,
melyek a hivatkozott önkormányzati renďe|et hatźůya a|á tartonlak' Mindezek a|apján a Képviselő-
testtilet döntése szükséges a kérelmekkel kapcsolatban'

IfI. Tényállási adatok

1. Seress LászIó az l960-as évektől élt a Józsefuarosban.
f. Dr. Csapody Vera (1890-1985) tanaľ, világhínĺ botanikus, növényfestő több mint 50 éven át

(1934-1985 között ) lakott a Budapest, V[I. kerület Baross u.4. sz. a|attiházban. Tanított a
Pľáter utcai polgári frúiskolában (Pľáter u. 31.) és a Sacre Couer Sophianum
Ieánygimnlpíumában (Mikszáth téľ 1.) is. Jelentős gýjtőmunkát végzett a magyaľ népi
növénynevek renđszerezése terén. 6 évtizedes munkálkodása alatt kb. 18.000

nĺivényillusztrácíőt készített; ebből kb. 12.000 színes akvarell. Tudományos hagyatékát a
Természettudományi Múzeum órzi. Á']IamĹdíjas, posztumusz Magyar orökség-díjas. Főbb
munkái:

Javorka Sóndoľ-Csapody Vera: A mag1łar flóra képekben, Iconographia Florae
Hungaricae.Bp., |929-1934.23lap + 40 színes, 576 fekete és 25 fényképtáb|a.



J.

Javorka Sándor-Csapody Vera: Erdő-mező virágai. Á magłarflóra színes kis atlasza.Bp.,
1950. 139 lap + 100 tábla.
Javorka Sóndoľ-Csapody Vera: Kerti virdgaink. Kozép-Európai dísmövények színes
atląsza.Bp.,1962.156 lap + 100 tábla.
Csapody Vera-Priszteľ Szaniszló: Magłar növénylevek szótóra. Bp., 1966. 301 lap.

Csapody Istvón-Csapody Vera-Rott Ferenc: Erdeiftk és cseľjék. Bp., 1966. 288 lap + |I4
tábla + fiiggelék 36 lap.
Csapody Istvón-Csapody Vera-Javorka Sóndoľ: Erdő-mező növényei. |-2.kot. Bp., 1980.

20I,I20lap.

Sinka Istvián (|897-|969) egy ideig a Nagyfuvarosu.22-24. sz. alattihźEI|I. emeletén
lakott. Az idén lesz halálanak 45. évfordulója. Posztumusz Kossuth-díjas író, költő.
Egyrk alapitőja a Kelet Népe folyóiratnak. Himnuszokban, szabadversekben fejezte ki
a keleti ,,őserő'' kultuszát és a táltosi kÍildetést. Fellépése a jobboldali mozgalmak
parasztmítoszátva| ta|źikozott, de vonzódott a népi írók szociális törekvéseihez is.

Versei a Szabadságban, a Komádi és Vidéke c. lapban, a szlovákiai Magyar Írásban,

majd a Válaszban, a Hídban, a Szabad Szóban, aMagyar Eietben és a Magyaľ Utban
jelentek meg. ,,Ady óta nem volt koltőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jaľtak

visszď' _ írtaróla Németh Lász|ő. Emlékét utolsó lakóhelyén, a II. ker. Keleti Kĺáľoly
u. 50. sz. a|atti ház fa|źn tźlbla, Vésztő-Mágoron egy mellszobor őrzi. Yésztón a
Múvelődési Központ, Berettyoújfalun a Viĺrosi Konyvtĺáľ a nevét is felvette.

Márton Lászlóné Pollák Erzsébetet 1944. novembęr 7-én a htvfe|id;gyelő jelentette fel,

mel1mek következtében deportálták, végül Bergen Belsenbe vitték, ahol elhuný, de a család

előtt nem ismeľt a temetésének helye.

Tábori Kornél (1879-1944) a Pesti Napló munkatarsa majd helyettes szeľkesztője volt. A
Knidy Gyula u. 16-18. sz. a\attibázban' élt családjával. Az első világháboru utĺán szociográfiai
műveket is írt, műfoľdítĺásokat is készített. Auschwitzban huný el.

Sződy Szilaľd (1878-1939) az á|ta|atervezett és épített Kisstáció u. 13. sz. alatti műteremben

élt és alkotott haláláig (az ennek helyén á||ô tźlrsashěn falara kerülne ki a tábla).A miÍvész

Buđapesten lévő legismertebb alkotása a Maľgiĺhíd budai hídfőjénél álló Premysl emlékmű.

A VIII. kerületben a Puskin u. 14-16. sz. ház falétn ta|á|ható a Daľwin plakettje, illetve a

Horváth Miháty téri volt Telefonközpont kapujában elhelyezett Puskás Tivadar és Ferenc,

illetve telefonhírmondó emléktáblája, a Fiumei úti sírkeľtben Mahonka Imre síremléke.

Józsęfuarosi Roma Nemzetiségi onkormányzatta|törtéfi egyeńetés alapjźn id. Kathy Horváth
Lajost javaslom megörökíteni az emlélĺÍrelyen. Idősebb Kathy Horváth Lajos hegediĺs és jazz
gitĺáľosként vált híressé, és olyan vi|ághiru nagyságokat nevelt és helyezett pályájukra, mint
pl.: Szakcsi Lakatos Béla, Pege Aladár, Babos Gyula és sokan mások.

Lukács Margit (1918-2002) a Nemzet Sziĺésze címmel kitÍintetett, Kossuth. és Jászai Mari-
díjas' érdemes és kiváló miĺvész, a Nemzeti Szinhén örökös tagsa, aHalhatatlanok társulatanak

tagja, posztumusz Madách-díjas magyar színészrő volt.
Az em|ékét megörökítő táblát Stremeĺy Géza szobrászművész tęrvezta, aE! fiiggöny előtt

meghajló sti|izá|t alakot źbrźr;oIő tábla, az alábbi feliĺattal: ,,Ebben ahtvban élt Lukács Margit
Igl4-zoozKossuth-díjas szíĺľĺríĺvész, aĺemzet szinésze. Főváľosi onkorrnányzat201'4,,,

Az egyeztetések alapjan Bartucz Borbála a Práter a.75. sz. alatti éptilet előtti járdan szerętĺe 4
db botlatókövet elhelyezri családtagiai: Weisz Magda, Weisz Andor, Weísz LászIő és Stern

Spronz olga emlékére, akiket deportáltak |944-beĺ' KöZiilĺik csak Weisz Magda élte tul a
háborut.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



Iv. A diintés taľtalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A kérelmek tźtgyálbaĺ a Képviselő-testĺilet az a|źtbbi döntéseket hozza:

1. Tekintettel arra, hogy Seress. Lźsz|ő a II. kerÍileti forradalĺni bizottmźny tagja volt,
kezdeményeznik a tr. keľületi onkormányzatnti az emléke megőrzését.

2. Dr. Csapody Vera életmiĺve előtti tisztelgésként javaslom az emlékÍábla elhelyezését és annak
pénnlgyitźlmogatását.. A tábla konkrét kialakíüásáľól további egyeztetés sziikséges.

3. Sinka István emlékét egykori |akóhźaa falĺán emléktábla elhelyezésével javaslom megőľizni.

4. A botlatókő elhelyezésével fia emlékezĺi szeretne Miáĺton Lász|őné Pollák Erzsébetre, meIy az
ÖnkormanyzatrészéróItámogatandó, kiilönös tekintettela Holokauszt 70. évfordulójára.

5. A Budapesti Városvédő ĘBľesütet kérelmét az onkormźnyzat támogatja, de tekintettel a
kĺiltségvetési helyzetre az onkormányzatpénzligyi támogatást nem tud nyujtani. Amennýben
az EgyesĹilet a táb|a elhelyezéséhez szfüséges 200 eFt-al rendelkez:ni fog az emléktábla
elhelyezhető.

6. Elvileg támogatja Szöđy Sziiárđ emiékét megöröi<ítenđő emiékábla elheiyezését a voit iakása
és míiterme helyén álló épiilet faItra. A kezdeményező a Képviselő-testĺilet pozitív döntése
esetén saját költségén tervezteti meg és helyezteti eI az emléktźlblźÍ'

7. A Muzsikus Ciganyok Parkjában lévő emlékhelyen Berki Béla prímás és id. Kathy Horváth
Laj os emléke előtti tisztelgésként kerülne elhelyezésre emléktáblájuk.

8. A Képviselő.testület hozzájáru|Lukács Margit em|é|<télb|ź|źlnak elhelyezéséhez.

9. A Képviselő-testiĺlet támogatja Bartucz Borbála kezdeményezését a Weisz-család emlékét
megórző botlatókövek elhelyezésével kapcsolatban.

v. A diintés célja' pénzügyi hatása

A Képviselő-testület a miĺvészeti alkotásnak minősülő tźtrgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem
minőstilő vallási, kulturális, töľténelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezéséhezhozzźĄáru|ásźúadja.

A hivatkozott kérelĺnek többsége esetében a kérelmezők vállalják a tźlblźk. megtervezésének és
elhelyezésének költségeit, mely alól kivétel Dr. Csapody Yerźtra vonatkozó emléktábla, melynek
elhelyezéséhez az onkormányzat 70,0 e Ft támogatást nyújt, valamint Sinka István emléktáblája,
m.. elynek elkészíttetésére 50,0 eFt-ot ktilönít e|. az onkormányzat k<iltségvetésében. Fedezete az
onkormányzat kiadás 11107-01 miĺködési cél és általános tartalékon belül a Sántha Péterné
alpolgármester saját keľet _ önként vállalt feladat _ előiľányzata.

VI. Jogszabálý kiiľnyezet

Magyarország helyi önkormányzatakő| sző|ő 201'1. évi CLXXXD(. törvény (M<itv.) 42. $ 8. pontja
szerínt a képviselő-testiilet hatásköréből nem rvházhatő a közterület elnevezése, köZtéÍl szoboľ,
műalkotás á||ítása. A Képviselő-testĹilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pondan, valamint a
Józsefuarosi onkonĺlányzat tu|ajdonźtban lévő közterületek hasznáiatáró| és használatrának ľendjéről
sző|ő 1'8/2013. (rV. 24.) önkormźnyzatirendelet 5.$ (2) bekezdés 23. poĺtjánalapul.

Mindezek a|apjćtn kérem az a|ábbihaÍźlrozati javaslat elfogadását.

Határozati javas|at

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

1. felkéri a polgĺánĺlestert, hogy a tI. keriileti Önkormányzatnái kezdeményezze Seress LászIő
fonadalnar emlékének megőrzését és erról tájékoztassa a kezdeményezőt, Seress Attilát.

Felelős: polgĺármesteľ



Határidő: 2014. májls 14.

f. Dr. Csapody Vera világhínĺ botanikus növényfestő emlékének megőrzése érdekében támogatja

egy emléktábla elhelyezését a Baross a. 4. sz. alatti lakóház falźn és erre 70.000,- Ft tiímogatást

nyújt Csapodi Csabáné részérę Srántha Péterné alpolgĺármester kerete terhére.

Felelős: polgĺármester
Határidő: 2014. májls 14.

3. Sinka Istvián emlékére a Nagyfuvaĺo s u. 22.24. sz. aIattihé.; falźn emléktáblát helyez el, melyre

50.000,- Ft-feđezetet biztosít a Sántha Pétenré alpolgármester kerete terhére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

4. tźmogatja Márton Ltsz\őné Pollak Erzsébet emlékére botlatókő elhelyezését a Népszínház u.

46, sz' a|attíhtn előtti jardĺán.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. május 14.

5. támogatjapénzligyihozzájźra|źts nyújtása nélkĺil Táboń Konrélemléktáblájrának elhelyezését a

Kľudy Gyula u. 16-18. sz. aIatti épület falan.

Felelős: polgármester
Hatráridő: 2014. május 14.

6. Sződy Szilard szobľász- és éremművész emlékének megőrzése érdekében támogatja egy

emléktábla elhelyezését a Kisstáció u. 13. sz. alatti taľsasházfatźn.

Felelős: polgrármester
Határidő: 2014. május 14.

7. támogatja a Muzsikus Cigányok Parkjában lévő emlékhely BeľH Béla prímás és id' Kathy
uoľvátn Lajos dombormiĺłeivel történő bővítését, a Fővarosi Önkormĺányzat költségviselése

mellett.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: 2014. május 14.

8. Lukács Margitszínésznő emlékének megőrzése érdekében .. támogatja egy emléktábla

elhelyezését á Vus u.2ĺb sz. a|atti |akőhźn fa\tn, a Fővarosi onkormĺányzat költségviselése

mellett.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 14.

9. tźmogatja Weisz Magda, Weisz Andor, Weisz Läsz|ő és Stern Spľonz olga emlékére botlatókő

elhelyezését aPrźńer v 75. sz. alattihtu előtti járdán.

Felelős: polgármester
Hatĺáridő: 20|4. mź|us 14.

IO.ahatźrozat 2. és 3. pontjában szereplő tźlmogatás éľdekében az onkormányzatkjadás 11107-01

míĺködési cél és általános tartalékon belül a Santha Pétenré alpolgármester saját keret - önként

vállalt feladat - e|óirtnyzatróI 129,5 e Ft-ot átcsoportosít a 11105 cím - önként vállalt feladat _

működési célú támogatások áI|aĺĺhánatáson kívülre kiadasi eIőirźnyzatźlra 70,0 e Ft-ot,

munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájfua|ási adó e|őiráĺyzatźlra 9,5 e Ft.ot, a 1110l

cím - önként vállalat feladat - abervhénási előiľĺínyzatra 50,0 e Ft-ot.



Felelős: polgánĺlester
Hatáńdő: 20|4. mźĄus 14'

11. felkéri a Polgrármesteľt, hogy a költségvetési rendelet k<jvetkező módosításáná| ahatźrozat 9'
pontjában foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgĺármester
Hątráridő: a201'4. évi költségvetésľől szóló ľendelet következő módosítása

A döntés végľehajtĺĺsát végző szervezeti egység: VáľosfejlesztésÍ és Főépítészi Ügyosztály,
Pénzĺigyi Ügyosĺály .J nA ?JďBudapest,20l4. május 5. Í I 0D

*eŁďr,ł*<
SánthaPéteľné ,

a|polgáľmesteľ
T<lrvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edĺna
jegyző

nevében és megbízásából ť-
/ tlf n \ Áá ĺÍrĺĺwry

dr. Mészar Eńka /aljegyző 1
f01ł MÁJ Ü 5.
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Budapes! VIII. keriileti Polgánľlesteľi Hivatď
1082 Budapest
Baľoss utca 63.67.

Dr. Kocsis Máté
polgámester úr részére

Tisztelt Polgĺíľmester Úr!

Nagy ör<im látni, hogyan szépiil a keriilet belső része kiilönĺisen a Baross utca bevezető
szakaszának jáľmiĺforgalom elől történő |ezźrásáxa|. A szépen felujított útburkolaton sétáló
jĺĺrókelőket buonyáraérdekelné, haaháđalakon megfelelő emlékt.áblĺĺk jeleznét hogy mely
ąaĺtaąaltaĺ oo.-Ál.,ł|r lą|,+q|r |rnráhlrqn ąq 1ł+ ątlĺqknzĺĺ ĺéai énĺileŕe'lrhen ĺme|vek rrgvenakkorllv v v4vlv9 Ď.vlgvlJ vA lEE!

hoz.zájźľrinĺĺnak a patinás Pďotanegyed fényének emeléséhez is.

Ilyen nevezetes személy volt a l20 éve szĹiletett és 25 éve elhďálozott Dľ. Csapody Vera
világbíľíĺ botanikus nĺivényfestő, aki több mint 50 éven át |934-|985.ig a Baľoss utca 4.

szárrú házbaĺlakott és alkotott.

Jávorka Sándoľľď, aMagyaĺ Nemzeti Múzeum Nĺivénytánának ťoigazgatőjával késátett első
kiizĺis fudomĺányos művĺik a Káľpát-medence flőtáját összefoglaló A magłar flóra képekben

Qconographia Florae Hungaľiae) 1934-ben késziilt el 576 oldalon 40 színes tźlb|ával és 4238
tusrajz.za|, amely bemutatja a töľténelmi Magyaľoľszág valamennyi növényfaját.

1948-ban vette maga mellé a Növénytfuba Jávorka Sĺĺndor akadémikus, ďrol fudomáĺryos
ffimunkat.ĺrsként folýatta az aÄdtg kedvtelésbőI végzett munkáját 58 éves konítól 76 éves
konĺban (1960 töĺtént nyugdíjazástáig. 1950-ben jelent meg legismertebb és máig
legnépszerübb közös könyvfü a sok kiadást megéľt,,Erdő-mezovirĘat'o, aľrely évszakonként
és viľrígszÍnek szeľinti csopoľtosítĺásban mutatjabe ahazuLeggyakoribb vinágqkat. A közęp-
és felsőfokri điĺĺkok szźnriźra pedig alaptankönyv volt a Simon Tibor tźlrsszerzőségében
először 1 966.ban megjelent,,Kis nĺivényhatiírozó''.

Munkásságát ĺyugdíjazas uüán is hosszú élete vegéig folytatta Rendkíviil sok botanikai
szaknai kiinyv illusztrĺációj a fí.lz(ldlk a nevéhez. Élenĺriĺvét 90 éves koĺában elumĺ-aĺi.|ĺ
ismerték eI, 94 éves sziiletésnapja ďkabnából tiszteletére atlanti cédrusokat tiltettek a
Gellérthegyen.

Csapody Yeru f5 éwel eze|ott" a 96. életévében távoz.ott az é|ők sorából maľadandó
életrníĺvet hagyva az utókoľr:a' amit a 2001-ben a civil kezdeményezéssel létrehozott Magyaľ
oľökség.đíj is ffĄelez. Emlékére ez év tavaszán kiállítast rendezett a Teľmészettudományl
Múzeum, amely egy csalorem tízezet akvarellből łálló eredeti festett és rajzolt herblíriumot
őľiz ďkoüásaiból. A kiĺállítlíssď kapcsolatban megjelent kiadvĺíný szíves tajékońatas céljából
csatolom.



Javaslom a Po|glĺľmester úrnak, hogy az emléküábla elhelyezésének iigyét üímogatólag

teriessze a keriileti képviselőtestĹilet elé. Nevezett életével és tudomanyos munkríssźryźxa|

kapcsolatban esetleg szĺikséges további infoľmációlt<ď készségesen állok rendelkezéstikre.

Budapest, 2010. szeptember 1.

Me gÍisztel o vőlaszźú vĺáľva

f)r Ćaqĺ.rnĺ|i í.sahe

1125 Budapest
szilágyi Erzsébet fasoľ 36

Melléklet: Viĺágból szőtt élet (kiadvany)

Dr. Csapodi Csaba
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 36
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Tisztelt Polgármester Ür!

Alulíľott egy kéréssel fordulok onhciz.
A mellékelt dokumentumból tudtam meg, hogy Sinka István anagyszetiiíľó, költő
Budapesten a VIII. kerületben is lakott, a Nagyfuvaľos utcában.
Fia Sinka Zo|táneimoncita' hogy a Nagyfuvaros utca 22-24 sz,héuIII. emeletén laktak.

Ahazbanem tudtam bejutni, de a kapott infoľmációk szeľint nem jelzi ezt ottsemmi emlék.
Tďĺán az ereďeti,régihazata háboruban lebombáztĺák. Nem tudom.
Szeretném kérni, hogy 

"gy 
g*l"kt'ĺbl.ĺt hely.''e'.H ott, a méltatlanul elfeledett csodálatos

embeľ emlékére.
Ismeľt és kevésbé ismert személyek is támogatjrík a kezdeményezést, melynek
megvalósulasaraa kerĹileti lakosok méllett, nem ebben a keriiletben é1ő, iiodalmat kedvelő
emberek is ľeménykedve vlírnak.
20|4.június I7-énlesz Sinka Istvĺĺn halĺílrának 45. évfoľdulója.

Fenti kérésben kérem szépen szíves segítségét!

Budapest, 2013.decembeľ 5.

a'!L'';ffien /^'0"
Ktj szĺĺnette|: Czet|né Töröc sik pínĺĺa.

. 1055.Buđapest, Nagy Ignác u.|9la.
En itt dolgozom, az á|ta|amnagyon szeľetett kerĹiletben.
1994.janu{ír 15-e óta az ÉNo-ban. Kisstáció u.11
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Márton Tamás
okl.gépészmérnök
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Dr.Kocsis Máté polgármester úrnak

Tárgy:Engedé|ykérés

Tiszte|t Polgármester Úr !

Alu|irott Márton Tamás ĺdén lesz 79 éve, hogy ideko|töztem a szü|eimme| a VlIl.Népsziqház qlca

46.sz.alatti házba,ahol je|enIeg is Iakom.

Édesanyámat, Márton Lászlóné, Pol|ák Ensébetet 1944.november 7'-én a házfe|Ügyeln fęljelenfésére

e|vitték és deportáĺták. Hosszú utat tett meg és a végén Bergen Belsenbe vittéŁ ahol hgsszri szenvedés

után éhenha|t,hogy holvan eltemetve azt nem tudjuk meg soha sem.

ldén van 7o éve a ho|okausztnak és szeretnék megemlékezni Anyámról egy ugynevezef|,,sto|penstein,,

bukókő e|helyezésével a kapubejárat e|őtt, ott ahol utoljára láttarn a 34 éves Édesnyánriat.

u1

ł7

ĺ ! u.',, .'

ž /nl l\' -',.,j tlĺ ', ]

..t-*** ,,i

A fentĺek alapján kérem szíveskedjék engedélyezni ennek a kb.10x10 cm naęYságú fémląp beépĺtésének

az e|végeztetését.

Vá|aszát vľva üdvözli

t\ ,.rlt -' | ?f

^,\ttyY,úu\
1Mártđn Tamás./

Budapest,Z0t4. január f3,
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Kocsĺs Máté polgármesteľ rĺľnak
Budapest Jĺózsefváľos Onkoľm ányzata

Tisztelt Kocsis Máté u'l
A Budapesti Varosvédő Egyesület _ amely az ę|mtút évben megjelentette a Tábori
Koľnélnak, a holokausn' áIďozatźxá lett kitiinő írónak, újságíľónak, az e|ső háboru utĺíni
szocialis nyomoruság orvoslásáért folytatott nemzetközi pľopaganda felkésziilt
aktivistájłának _ szentelt kismonogľáťláját, kezdeményezi,hogy Józsefuaľos állítson
emléktáblát a Knidy Gyula utca 14-16. sz. alatĺiházon, aholelhurcoltatásríig
évtizedekeĺ át éIt és aĺkotott, dolgozott.
Halĺílrínak hetvenedik évfordulója lesz idén juliusban, emlékének ilyen módon töľténő
megöľökítésére kínálkozikez a dátum, amihez egyesületiink minden szfüséges szakmai
segítséget megad, s a levél alźńrőjaként én magam is a feladat menedzseléséľe
kij el<ĺlendő munkataĺsa számáĺa.
Ezt tuđjuk felajránlani kĺizľeműkcidőként a megvalósítás során, tekintęttel arr4hogy
egyesületiink financiális heLyzete nem teszi lehetővé a költségek vállalását. Készséggel
megszövegeznjkatáb|atartalmát _ teľmészetesen egyeztetendő javaslatként _,

kivitelezése kaľakterének kiválasztásában eljĺĺľunk, a budapestitáb|n||ítás
gyakoľlatában meglévő tĺibb évtizedes gyakorlatunkat kamatońaíła' megszervezz11ka
tźtb|aavatás iinnepét _ és így tovább.
A mi elképzelésiĺnk szerinti táb|a (amarvarrytáblán szĺiveg és egy iivegtesten megjelenő
poľtréfotó) kivitelezési költségének nagyságrendj e 200.000 Ft.
Tisztelettel kérjük szíves vét|aszát.

,,,Ą
1---"-------- -: *--7
Dr. Buza Péteľ

a BVE elnökségi tagja
buza.peter3 @upcmail.hu

06-30-9415-491
Melléklet: aTábon bűnos Budapestje c. kötet

a Tábori életművét értékelő bemutatás

14 c+ĺ \ lo.,,
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Tábori Komél, a két háboru kĺjzĺjtti időszak tragikus soľsri kiválősága, aki alkotó évtizedeiben
a Knidy Gyula utca |4-16. szźtmubérházbarl lakott és dolgozott,}Dl4-ben lęsz hetven
esztendeje hogy elindult utolsó ifijźna, Auschwitz felé, ahol 1944 júliusábarĺ, anźrci
haláltáborban meggyilkoltĺák.
Pá|yáját a20. szźnadelső évében újságíróként kezdte, a Pesti Napló, a koľ tekintélyes
hetilapjanak szerkesztőségében, ahol riporterként elsősorban bűnügyekkel foglalkozott,igen
hamar az eń.az oknyomoző,Újságitást megtestesítő műfaj legiobbjai kĺiztĺtt emlegették. A bűn
és a bűnösök nyomiĺban jarva a kezdetektől szembesiIt azzal a ténnyel, hogy a nyomorúság, a
szegénység tömegeket sodor a taľsadalom peľifeľiáj źra, és hogy eĺĺrek az é|etheľyzetĺek az

orvoslásával, a nyomor felszámolásźtval sokakat vissza lehet rendezni a közĺisség elfogadott
normái, a tisztességes lét kereteikozé.
Az első vitágháboru éveiben lapja haditudósítójaként dolgozott, majd a háboru után a még
nagyobb, szinte leírhatatlan városi nyomoruság gyeľmekálďozatai felé foľdult az érdeklődése:

elvállalta azOrszágos Gyermekvédő Liga sajtófonoki hivata|źlt, s az egyik fü szervezője lett

aĺľrak a prograÍIrnak, amelynek keretében mintegy hatranezer éhező gyermek utazhatott ki
L^^^-., LA^^^^l.-^ ^l.A.^.1.^. LÍ^|l--á;Ál.o Áo E!o|-ł,,'.lrą ĺ o?ŕ| Áa 1o?íl lzÄzÄfflI\',ĎDZLl u\,rrćrP\,I\rír glJUJUlUaI llvll6lulauq vo UvlólwlLvq L 'Lv
A tízes évektől jelentek meg nagy felĺĺnést keltő ripoľtkönyvei, amelyek minđ a mai napig
keľesett daľabjai amawat és budapesti könyvkulturának, s amelyekben kéľlelhetetlen
pontossággal mutatta be Íőleg Budapest világźú azoknézőpontjából és soľsát követve, akik
egziszteĺcíális vesztesei voltak az egymást követő zaLrJatoÍt korszakok
taľs adalompo litikáj ĺínak.
ot nyelven beszélő, előadó íróként, szewezőként tcibb szźz eLoadást taľtott Nyugat-
Európában, hogy a háború utani nemzetközi viszonyok kozotttámogatásunkra hangolja trkĺĺľ

még aveliink ellenséges, az arľrarfi országok közvéleményét is, és ebből a tevékenységób{ĺt

nőtt ki élete utolsó aktív periódusanak _ a haľmincas éveknek _ fő tematikai eleme: Budnpeľt
és az országidegenforgalmának fellendítése éľdekében, az idegenforgalom fó|rivntnlńnnk

,,maľketingeseként'' kamatoztatta koľábban kialakult külfrldi kapcsolatait, hogy minél többen

felkeressék Magyarors zágot és fővarosát.
Ebben azidószakban több, máígszźtmon tartott és ezt a tematikát feldolgoeó kÖtetet Íľt és

szerkesztett, folýatva kĺjzben sajtópublikációs tevékenységét is, egészen addig. m{g l944
tavaszźnbe nem paľancsolták aze|so intemáló tőborba,hogy aztźn újąbb ńllĺlmńgclk
kanosszáit bejźxvavalamikor július végén megérkezzen az utolsó stáeióhoz.
Egykoľi lakásrának _ az aztbefogadó józsefuarosi épületnek _ a falán mńr vnn egy emléktńb|a.

Fiának, Tĺíboľi Gytĺrgynek állít emléket, aki a háboru utáni euľópai szĺnját,szrĺs nreglrntáľoeťl
jelentőségtĺ személyiségeként vonult be a halhatatlanok közé. A keedeményee#k

meggyoződése szerint régi adóssága az ország, a főváľos és Jószeĺ.váľos ktlutĺnsćgének' hogy
édesapját is elismeľje az utókor arangtrához, embeľi és szakmai, táľsĺtdnlmĺ éľtókęitree mélti
emlékjel á||itásáva|.

ś
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Zelinka Szilvia Judit

Fe|adó:
Küldve:
Címzett:
Tárgyz

Nyomon követés jelölője:

Jelölő ál|apota:

l iĺ:lĺ riBR il 4 iŻG - Ť{ i

Tisztelt Femezey Gergely Főepítész Úr! i-iii;'.;. ,.i.'J'i 
". i.Jĺ'';".. 

_1

i Q'íuďuę.ti o 
i

Nagyapám Sződy Szilaľđ (1878- 1939) szobrászművész |925-to1 haláláig a Kisstáció utca 13-ban lakott
valamint , a maga źita| tęwezett és építtetett műteremben alkotott, köztiik jelentős múveket (esősorban

éľmeket, plaketteket),de köztéťl szobľokat is. Budapesten legismeľtebb alkotása a Margit híd budai
hídfőjénél źilrő Przeĺrlysl emlékmli.A VIIL kerületben talá|hatő a Puskin utcában a Darwin plakettje, a

volt V[I.ker.-i Telefonközpont kapujában elhelyezett Puskás Tivadaĺ ill. a telefonhímondó emléktáblája.

Azértírok onnek, mivel idén februaľ 24-énlesz ha1á1anak75. évfordulója és szeretném, ha még ebben az

évben aréghaz helyén épült társasházfalźnemléktáblát kaphatna.A háztöÍténeteró|, ahely jelentőségéről

olvashat egybejegyzést a Wikipédián. (Sződy Szilrĺľd szobrásanűvész/ Lolacsek / próbalap.)

Kémém vźńaszátés aĺrnak jelzését,hogyan kell atovábbiakban ebben azigyben eljárni.

. Amennyibeĺ az emléktáblĺáľa felkertilhetne önarcképe, vagy róla készĹilt portré, gondolom más eljarás

szükséges, mint ha csak szöveg.

Budapest, 2014. februar 3.

Tisztelettel : dr. Sződy Szilard, aMagyar Rádió RádiószínhźEźnakĺyaga|mazott vezető dramaturgja.

Szilárd Sződy < szody'szilard@ gmai|.com >

2oL4.február 3. ]-5:04

Fóéptészi lroda Szervezeti egység
em|éktábla

EIintézendő
Megje|ö|t

201t, FlBj
saml.'......J.Há.!ĺ.{

szedliczkyne
Ceruza
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Budapest Föváros Önkormányzata

.í@0062316018'

oktatási ĺá s Ku |Íu rá |is Főpo lg ármester-h e |yette s

ikt. sám: FPH079 1169 -2 ĺ2o1Ą

A|ffAPÉ

Sántha Péten1.e älpolgáľméstéľ
J ózsefoárosi o nkormányzat

1082 Budapest
Baross u. 63-67.

Tisztelt A|polgármester Asszony!

A Fővárosi Önkormányzat az tnokke| egyiitt a kłizelmúltban |étrehozott Muzslkus
cigányok emtékhetyen további két cigány muzsikus dombormĹivét klvánja e|helyezni.

A szükséges pénzĹigyi forrás a fövárosi költsěgvetésben jóváhagyásra kerĹi|t, a
művek avatása 2014 szeptemberében várható.

RaduIy Jlzsef képviselő úr kezdeményezéséve| egyetértve, kérem, hogy az egyik

megörokĺtendŐ muzsikus szemétyére a V|||. kerÜleti onkormányzat és a Józsefuárosi

Roma Kisebbségi önkormányzat együttesen tegyen javas|atot'

Köszonette| fogadnánk gyors válaszukat, hogy a további tépéseket az Önök

véleményének ismeretében tehessük meg.

Bízom további eredményes egyÜttmiikodésünkben.

Budapest, 2014. március , ü,,

27-1946 | fax: +3ô ĺ 327-ĺ942

ľĺ'|u.

iu'i,;,,7) -...

'i.

g!Xż,
ę) .}!ť :'

l -'rŚô)
. rssť/

Tisáe|ette|:

Máńa

ü..ĺĺ. Ł*tł*ĺ'j Ł pw[łuv-a- .{ĺ'lZ.
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Fernezely Gergely DLA fóépĺtész
Vlll. keľii|eti

1082 Budapest
Baross u. 63-67.

KuItuľá|is. Spoń, Kozneve|ési, Egészségügyi és
Szociálpo|itikai F6osztály

ikt. szám: FPH079 |169.3 Pau
hiv. szám: [Hivatkozásí szám]

Ügýntézó: Matók Máńa

+36 ĺ 32Ĺ1286

MatokM@budapest.hu

táľgy: Muzsikus cigányok em|ékhelye
|| Ítlam

Tiezte|t Főĺépítósz Úr!

A Fővárosi onkormányzat saiát kö|tségvetése terhére a Muzsikus cigányok
emlékhelyen további két cigány muzsikus dombormÍivét kívánja elhe|yezni 2014
szeptemberében.

Radu|y József képvise|ó úr kezdeményezéséve| egyetértve, az egyik megÖrtkítend<5

muzsikus személyére a V|ll. kerületi Önkormánpat és a Józsefvárosi Roma
Kisebbségi tnkormányzat egytittesen tesz javaslatot, a másik muzsikus szemé|yére
a Fóvárosi tnkormánpat'

Tájékoztatom, hogy a főváros Berki Bé|a prĺmás dombormtlive elkészitést
kezdeményezi és kérjiik az em|ékhe|y tervezett módosÍtásának jóváhagyását az
199í. éviXX. törvény 109.$ (í) bekezdése alapján.

EgyÜttmÜködését köszönom.

Budapest, 2014, áprilĺs 25.

Tisáe|ettel;

I

,!I

1f,
Nagyné VF,g. Me|inda Mária

föbsztályvezeÍő

ĺ052 Budapest, Városház utca 9.1ĺ. | |evé|cím: ĺ840 Budapest I te|efon:+36 1 999-8í30 | Íax:

, Ą e.mail: NagyneVM@Budapest.hu

iĺi Íq Í|,ĺ ąr. ^! l(,.łaF' ^! l(. ,.!a
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Budapest Főváros Főpo|gármesteri HivatalBUDAffiPEST

lllll lllll lllll lllll lllll lllll lll!l lllll lllll lllll lllll lllll
-1000062340712-

ilililil

Fernezelyi Gergely
V |esztésiés F

1082 Budapest
Baross u. 63-67.

m e||ékIetek:

1. tulajdoni Iap másoIata
2. e|he|yezési terV
3. mintaként:orbán ottó em|éktábIa

Ku|turális, Sport, Köznevelé
Szociá|poIitikai Főosztá|y

ikt. szám: FPH079 1269 - 2 l2o14

hiv. szám: |?Ąiva\?'łzási számj

ügyintézó: Matók Mária

Ęeľľóe$ď9LÚ'đm$Tttł|

1ťffi'/í"
illtill

telefon: +361 327-1286

e-mail: MatokM@budapest.hu

tárgy:

színművészek tiszte|etére á||ított emléktáb|ák sorozatban Lukács Margit egykori, a VlIl.

kertjtet Vas u. 2/b. sz. a|atti |akóházán 60x60 cm-es mészkó táb|át kíván 201 -ben e|he|yezni

az a|ábbi fe|iratta|: EBBEN A HÁZBAN Élĺ ĺ l-uxÁcs MARG|T l 1914-2002 / KossUTH-
DĺJAs SZĺNMUVÉsZ' A NEMZET sZĺNÉSzE. tFĆv^Ros| ÖNKoRMÁNYZAT t2014.

A Stremeny Géza szobrászmÚvész álta| tervezett, a fenti feliratot és egy függony e|ltt

meghajló, sti|izá|t a|akot ábrázo|ó táb|ának az ingat|an hom|okzatán torténő elhelyezéséhez a

társasház tu|ajdonosi hozzájáru|ását már 2013 őszén megkértük. A közos képvise|et

legutóbbi tájékoztatása szerint várhatóan csak május végén |esz a házban közgyű|és' így a

társasház á||ásfogIa|ását késóbb tudjuk e|juttatni'

Bízunk benne, hogy a 100 éve szÜ|etett Lukács Margit tiszte|etére készü|ő táb|a felá|lításának

az ÖnÖk részéről nincs akadá|ya. KérjÜk szíves segítségét, hogy a V|||. kerületi

Önkormányzat jóv áhagyását megkapjuk.

EgyÜttműködését köszönÖm.

Budapest, 2014. március 12.

Varga Me|inda Máriaffim

.l 052 Budapest, Városház utca 9-11. | |evé|cim:

e-mail: NagyneVM@BudaPest.hu

1840 Budapesi I telefon:+36 1 999-8130 | fax:
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Szomo|ányiné Kocsis Beatrix Éva

3. .ĺ..e-[e]ŁleÉFeladó:
Küldve:
Címzett:
Tárgyz
Mellék!etek:

bori bartucz < bartuczborĺ@gmai|.com>
20L4. március 25. ].0:20

Szomo|ányiné Kocsis Beatrĺx Éva; Fóéptészĺ Iroda Szervezeti egység
Fwd: Práter utca . bot|atókó
BotlatokoPrater.pdf

Tisztelt Szomolanýné Kovács Beatrix!

Elnézést a megkésett vát|aszért, mellékelten ta|á|ja akért információkat a botlatókővel kapcsolatosan.
Kéľem, ha báľmilyen egyébre szfüségfü van még je|ezzék és haladéktalanul megkiildöm.

Köszönettel,

Bartucz Bori
06 30 6484356

2013 -09 -26 1 5..49 GMT+02 :00 boľi barfircz <baľtuczbori@,pľnail.com>:

Köszönöm szépen avźůaszát, hamarosan kĹildöm a levelet aztttmatatźtsa alapjĺán.

Üdvözlettel:
Bartucz Bori

2O|3 l 9 / 26 S zomolanýné Kocsi s B eatńx Éva < szomolanýneb@j ozsefu aros.hu>

Tisztelt Bartucz Boľi!

Természetesen van mód botlatókő elhelyezésre. Írásban kell kérelmet benyújtani Főépítész IJr részere a
foepitesz@j ozsefuaros.hu email címľe.

En:/ráĺ előterjesztésként keľĹil Képviselőtesttilet elé, mely Képviselőtesttileti ülésen dönt a támogatásról.

Ha2014 nyarán szeretné a botlatókövek elhelyezését, akkor még időben van, de kéťtik minél hamarabb a
kérelmét benyújtani szíveskedjék.

A kérelembe mindenképpen szerepeljen a pontos cim, apontos méret, illetve mind a négy
botlatókö pontos felirata.

Üdvözlettel:
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