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Budapest Józsefváľosi onko rmányzat
Képviselő.testü let e számár a

Tisztelt Képviselő-testĺi|et!

I. Előzmények

1. 2014. jtnl. us 4-én Szalai Attila, a Bethlen Gábor Alapítvany kurátora azza| a kéréssel kereste
meg az onkormĺányzatot, hogy a Corvin közben egy lengyel -magyar emléktáblát szeretnének
elhelyezri, a varsói ún. ,$is felkelő'' szobrának domborműves ábrtuo|ásáva|.

2. 2014. jűruus 26-źn Dr. Szőnyiné dr. Rózsahegyi Zsuzsa a kérelemmel fordult az
onkormányzat fe|é, hogy édesapja, Klein György emlékére ún. ,,bot1atókövet'' szeretne
elhelyezni a lakása, a Népszínházl.59. sz. a|atÍiház előtt, meggyilkolásának 70. évfordulója
alkalmából. (1. melléklet)

il. A beteľjesztés indoka

A Józsefuiárosi onkormányzattulajdonában lévő köaerületek haszná|atfuő|és használatĺának ľendjéről
szőIő 78/2013. (IV. 24.) önkormtnyzatirenđelet szabá|yozzaa miĺvészeti alkotások, vallási, kulturális,
történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezését. E rendelet szerint Józsefuáros teljes közigazgatźsi
teniletén kdzterület hasznáIati hozzájtru|ást kell beszerez.ni, ,,az t991. évi W. törvény lol, $-a
alapján művészeti alkotósnak minősülő aźrgłak, valamint a művészeti alkntĺźsnak nem minősiilő
vallási, kulturĺźlis, torténelmi szimbólum(ok), emléktábta(źk) elhelyezéséhez',,
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A rendelet szabályozza az e|heIyezéshez szükséges kéľelĺnek beadási haĺáridejét is. Amennyiben a
műalkotás tervezett elhelyezésére az év első 6 hónapjában keriilne sor, akkor az azt mege|őző év
szeptember 30. napjáig kell benyujtani a kérelmet. ,,A benyújtott Ôsszesített kérelmelĺről a Képviselő-
testüIet a benyújtási hatóridőt követő 60 napon belül dant.''

Tekintettel a 2014. évi önkonĺlányzati vä|asztásokĺa, 2014. augusztus 25-ig beérkezett kérelmekről a
ciklus utolsó képviselő-testiileti ülésén, 2014. augusztlls 27-éĺ szükséges döntést hozni, mível azíj
Képviselő-testiilet ülésezési rendje előre nem ismert.

III. Tényállásĺ adatok

1. A Corvin közben á11ó ,,pesti srác'' szobrát a varsói ,,Kis felkelő,, szobÍa ihlette. Az l944-es Varsói
felkelés idején a magyar csapatok nem voltak hajlandók a lengyelek ellen fellépni, az l956-os
szabadságharc során pedig nagy volumenű humanitárius segítség érkezett Lengyelországból.

2. Klein Gyöľgyöt 1944. október 17-éĺ a nyilasok többedmagával a Népszíllház utca 59. sz. hźn
udvaľán agyonlőtték.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ismeľtetése

A kérelmek ttrgyźlban a Képviselő-testiilet aza|źlbbi döntéseket hozza,.

1. A Képviselő-testület támogatja a Corvin közben egy lengyel-magyar emléktábla elhelyezését
úgy, hogy a pénziigyi támogatásra előzetes k<jtelezettséget vállal az Önkormźnyzat , a
következő évi költségvetés tervezés terhére. A támogatási szerzodés a|áíĺásźna 2014.
december 3I. napjáig kerül sor. .

2. A Képviselő-testület támogatja dr. Szőnyiné dr. Rózsahegyi Zslzsa kezdeményezését,
édesapja Klein György emlékét megórző botlatókó elhelyezésével kapcsolatban.

v. A diintés célja' pénzĺigyi hatása

A Képviselő-testiilet a művészeti alkotásnak minősülő ttrgyak, valamint a miĺvészeti alkotásnak nem
minősiilő vallásí' kultuľális, történelmi szimbólumok, emléktáblák elhelyezéséhezhozzájźtra|źsát ađja.

A Corvin közi ęmléktábla elkészíttetéséhez a kezdeményezo Bethlen Gábor A7apitvtny az
onkormanyzat arlyagihozzájźru|ását is kéľte, azoĺban az idei költségvetést mĺĺr nem lehet tovább
terhelni, igy a 2015. évi költségvetés tervezésekor előztes kötelezettségvállalásként kell figyelembe
venni. A személyes egyeztetésen elhangzottak alapján nagyságrendileg 700.e Ft fedezetét kellene
biztosítani.

A botlatókő elhelyezésének koltségeit kezdeményező viseli.

VI. Jogszabá|yi köľnyezet

Magyarország helyi önkormányzataiľól szőIő 2011. évi CLXxxD(. ttirvény (Mötv.) 42. $ 8. pontja
szerint a képviselő-testtilet hatásköréből nem ruhźzhatő a k<jzterület elnevezése, köztéri szoboą
műalkotás á||ítása. A Képviselő-testĺilet döntése azMötv.23. $ (5) bekezdés 13. pontjĺán, valamint a
Józsefuárosi onkormanyzat tu|ajdonában lévő közteriiletek használatáról és hasznźiattnak rendjéről
sző|ő I8/20L3. (rV. 24') <inkormźnyzatí rendelet 5.$ (2) bekezdés 23. pontjan alapul.

Mindezekalapjránkéľemaza|átbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

IJatározati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a) támogatja a Corvin közben a varsói ,,kís felkelő'' emléktáblźýtnak elhelyezését, me|yhez
2015. évben 700,0 e Ft támogatást is nýjt.



b) 2015. évľe 700,0 e Ft összegben előzetes kötelezettséget vállalaz a) pontban foglaltak címén,
melnyek fedezetéül az otlkormźnyzat sajźńbevételét jelöli meg.
c) felkéri a Polgánĺlesteľt, hogy a 2015. évi költségvetés tervezéséné| az a)-b) pontban
foglaltakat vegye fi gyelembe.
d) felkéri a Polgármestert, hogy előzetes kötelezettségvállalás mellett a támogatási szerződést
2014. december 31. napjáig a Bethlen Gábor Alapítvánnyal kösse meg.

Felelős: polgármester
Hatáńdő: A) 2014. augusz|us 27., b)-c) 2015. évi k<iltségvetés elfogadása, d) 2014. december

31.

f. támogatja Klein György emlékére botlatókő elhelyezését a Népszínházu,59, sz. alattihźze|ótti
jardán.

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. augusztus 27,

3. felkéń a polgármesteľ, hogy ahatározat 1. pontjában szereplő támogatás érdekében a 2015. éví
költségvetés tervezésekor az emléklábla költségeire biztosítson fedezetet.

Felelős: polgármester
Határidő: a2015. évi költségvetés tervezése

A diintés végľehajtását végző szewezeti egység: Váľosfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály,
Pénzĺĺgyi Ugyosztály

Budapest, 20 1 4. augusztus 25.

Sántha Péteľné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenórzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábó|
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,,Mi minden eľćil, anli u hazaja,tiľa akąr és ttld lenni, llem ellipoľni' hanenl eg,ĺtil,éfoglzi kívónlłnk,,,

Dr. Kocsĺs Máté

Polgárnresteľ

Budapest, Józsefváľos

Budapest

20l 4. ápľilis l 7.

Tiszte1t Polgáľmesteľ Úľ!

A Bethlen Gábor Alapítvrány egyik kuľátoľaként azzal a kéléssel foľdulok Önhöz, hogy a
Colvin közben elhelyezni kívánt lengyel-lnagyaľ eInléktábla feláIlításának ügyét lelretőségei
szerint támogatásbarr ľészesíteni szíveskedjék. A tábla felállításának szandékáľól a BGA
Kuratóriutna 2014, január28-i tilésén hozott dörrtést, amelynek éltelmében engeln bízott nreg
a teľv kivitę]ezésének gondozásával. I-Iasonló tartallnú levelet I.ezsák Sándor, az oGY
alelnöke, a BGA kuratóliumának einöke a tájékoztató mel|ékletekkei együtt 20l4. február t0-
i keltezéssel máľ átküIdcjtt Ölrnck.

S zí ves táj éko ztatás ui, kéľem, ve gye fl gyel em be az alábbiakat:

Kiváló próbatétęle vo]t a lelrgyel-magyar barátságnak az 1944 nyaľán, Vaľsó köľnyékén
állomásozó a lnagyaľ honr,édseľeg egységeinek a Varsói Felkelés idején tarrúsított
magatafiása. A magyarok azza| js kifejezésre juttatták a lengyelek iránti rokonszenvĺiket,
lrogy nern folyĺattak selnrnifele ellenséges katonai tevékenységet, hanem éppen ellenkezőleg a
németek előtt titokban Íěgyveľel és élelemme| látták e| a lengyeleket, konspirálva befogadĺák
táboľi kót.házaikba a sebesültj eiket'

E viselkedésnek szętętnénk emléktáblát állítani a Coľvin k<jzbeIl a leventepuskát szorongató
,,Jancsi'' szobrával szemkcizti falon. A táb|á:l a varsói ,,Kis Íblkelő'' szobłílrak domborműves
megielenítését kívánjuk e|helyezni - mintegy páľjaként a budapesti 5ó-os gyeľmekharcosnak.
A táblának közr,et|ellül kett<ís ĺizetrete lenne: egyleszt a baľna és a v<iľös totalitaľizmus el|euí
felkeléseiilk, haľcaink gyeľrrrekhőseinęk áI]ítana emlékct. nrásleszt a magyarok
viselkedésének l944-ben Varsó köľnyékén, A tábla szövegében ezekľe kíváIrunk utalni. A
szcĺveg nregfogalmazását a BGA Kuľatóľiunrának elnöke, Lezsák Sándoľ 

' 
az oľszággyu|és

alelnöke vállalta nlagára.

A tábla felavatását jó volna idén sze1rtembeľ l -ľe időzíteni. 75 éve ezen a trapon támadta meg
a hitleľi Németorság Lelrgyeloľszágot, és e hónaptól fogadta be Magyalország a lengyel
katonai és civil lnerrekiiltek Íizezteit (nrintegy 150 ez-eľ enrbelt, köztrik 5 ezeľ zsiclót). A ó3
napig ĺarto 1944-ęs Vaľsói FeIIĺelćs 70. évfoľdulójálr lesztink, a vaľsói haľcok deľekán. s
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. 
ekkoľ a lengyelekkeI fratemizá|ómagyaľ egységeket a németek még nem vonták ki a lengyel
főváros kömyékéľol, az ezt elrendelő parancs egy héttel később sztiletik meg' Mindezekről
majdaz ünnepségen beszélni kell, kitéľve aľľa is, hogy a lengyel nemzeti em|ékezetaz
említett eseményeket, tényeket számon taľtja' (Ld' a varsói utcák, teľek magyaľ vonatkozású

elnevezéseiľől tájékoztató rnellékletet). Azavatásra lengyel vendégeket is meg kell hívni.

Hozzászeretĺém tenni, hogy a Corvin köz 1956-os utolsó paľancsnokával, Pongrátz
Gergellyel személyes jó baľátságban lévén, egykoľ együtt jaľva Varsóban, az ottani Kis
Felkelő szobra előtt fogalmazódott meg bennĺink az ötlet. Am elszólított a ot azÚr,mielőtt
belevághattunk volna. Úgy véljük, a tábta fęlállításával így az o emlékének is taľtozunk.

A tábla tervezésével és kivitelezésével Burián Norbert szobľász ha|lgatót kívanjuk megbízni,
aki több ifiúsági biennálén is díjakat nyeľt. Kezdeményezésünket mind elviekben, mind
anyagiakbantámogatjaazországosLengyelÖnkormányzati'.@
Józsefuáros vezetésének támogatásáľa ugvancsak sámíthatunk. Kéťük, tegye lehetővé a

munkakapcsolat felvételét a Polgáľmesteri Hivatal, illetve az onkormanyzat megbízottjával.

Szíves figyelmét megköszönve, tisztelettel üdvözli,

Szalai Attilą

a Bethlen Gábor Alapítvány kuľátora

mobil: +36 30 346 0268

szatata@.vahoo.com

A 20|4. febľuár 10-én átkĺildłitt mellék|etek:

A magyaľok és az |944-es Varsói Fe|kelés

Vaľsói magyar köztéľi elnevezések és emlékhelyek

Illusztľációk

Dokumentum fotók a varsói gyermekhősökről

szedliczkyne
Ceruza



WARSZAWA 1944

E tábla révén nyÚjthatnak kezet egymásnak e
xx. század két Iegnagyobb tota|itarizmusa, a
barna és a vörös e||en fe8wert fogott varsói
és pesti srácok. Az 1944.es Varsói Fe|ke|és
idején a keĺeti fÍontról a ĺengye| főVáros a|á
visszavont magyar aĺakulatok nem vo|tak

hajIandók harcoIni a feIke|őkke|, sőt, a
|engyelek fegyvert ruhát és é|e|miszert is

kaptak a honvédektő|, akĺk sebesü|tjeiket is
befoBadták. sŽámosan át is ál|tak a fe|ke|ők
o|dalára. 1956-ban pedig a Ieggyorsabb és

Ie8nagyobb Voĺumenű humanĺtáriUs se8ítség
lengye|országbó| érkezett, s a budapestl
n€mzetőrök karsza|agját len8yel diákok is

feIhúzták.

Öľök dĺcsőség em|éküknek!

20Ĺ4
BethIen Gábor Aĺapítvány

1956-os Pesti srác Alapítván'
Budapest Vĺ||. Kerüléti tnkormányzata

BUDAPEST 1956

za spÍawą tej tabIicy mogé sobie podać ręce
młodzi powstańcy z Warszawy i Budapesztu,

którzy chwYci|i za broń by podjąćWaIkę z dwoma
największymi totaIitari2mami XX wieku,

brunatnym i czeruonym. W 1944 roku wycofani z
fĺontu wschodniego pod sto|icą Poĺski oddzialy

węgierskie odmóWitY wystąpienia Wobec
powstańcóW, co więcej, udzie|aIi im broń,

ubrania i żywnośą a ich ranni zosta|i przyjęci do
węgierskich szpitaĺi poIiwych. Wie|u przesz|o na

stronę powstańców. W 1956 zaś najszybsfą i

największą pomocą humanitarną d|a Węgier
przyspieszľyła Po|ska i opaski straży Narodowej

nosili studiujący w Budapeszcie słuchacze po|scy.

wieczna chwala ich pamĺęciI

20L4

Fundacja Im. Gábora BethIena

Fundacja Pesztańskich Chłopców

samorząd V||| Dzie|nicy Budapesztu

6
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Dr. Kocsis Máté
Budapest V|ll. kerÜ|et
Polgármestere
Budapest

Tisáe|t Po|gármester Úr!

csa|ádomma| egyÜtt.
1944' október 17.én ebben a hazban a nyilasok
édesapámat.
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Alulírott Dr' Szőnyiné dr. Rózsahegyi Zsuzsa (1136 Budapest, Tátra u' 22lb, a|atti la
az a|ábbi kéréssel fordulok tnhöz:
A Budapest V|||. kerÜ|et Népsz|nház utca 59. szám alatti |akóházban |aktunk

Szeretnék édesapám emlékére egy ,,botlatókö''.ve| em|éket ál|íttatni a fenti cím e|őtt.

,,1943 és 1945 kozött ernberek mi||ioi tűntek el Európa városaibl|, fa|vaibó|- legtobbször
ané|kü|, hogy maradandó nyomot hagytak vo|na maguk után. A Stolperstein-ek
("botlatókövek'') ezeket a hiányzó nyomokat teszik újra |áthatóvá. Á|talut az egyes
á|dozatok szemé|yes sorsáva| szembesii|ljnk.''
GÜnter Demnĺg kólnĺ mĹĺvész kis betonkockára app|ĺkált réztáblába vési az e|hurcoltak,
meggyÍlko|tak nevét, születésének és deportációjának idćĺpontját' va|amint
meggyi|ko|ásának he|yszĺnét és idejét. Az ĺgy készĹilt, macskaköre emlékeäetö
Stolperstein.t az á|dozat utolsó szabadon vá|asztott lakhelyének bejárata előtt
személyesen i|leszti a járdába.
Az idei év, a hetvenedik évforduló különösen indoko|ttá teszi az em|ékezés eme formáját.
Minden egyes követ privát adományokból finansziroznak. 120 euró - kb. 36 000 íorint -
szÜkséges ahhoz, hogy újabb kő kerĺj|hessen letéte|re. Az édesapám emlékére
e|helyezendő "bot|atókő' kö|tségeit én fedezném.

Tekintette| a fentiekre, kérem szíves kozreműködését
e|he|yezéshez szÜkséges engedé|yt megkaphassam.

Budapest, 2014. júnĺus 17.
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szedliczkyne
Ceruza
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Szomotányiné Kocsis Beatrix Éva

Feladó:
Küldve:
címzett:
Táľ9y:

Zsuzsa Szónyi < szonyi.zsuxa70@gmai|.com>
2014.jú|ius 23.17:46
Fóéptészi Iroda Szervezeti egysé9
kére|em bot|atókó e|he|yezéséľe

TiszteIt FóépÍtész Úr!

Szomo|ányiné Kocsis Beatrix {igyintézó asszonýó| e.mai|-en kapott |evélre hivatkozássa| kérem szíveskedjék
engedé|yezni, hogy édesapám em|ékére e|helyeztethessek egy bot|atókövet a V|||. keĺĺi|et Népszĺnház utca 59.
számú ház elótt.

Az e|he|yezésre kerÜlő bot|atóktiveket Günther Demnig német szobrász mÜvész készíti és he|yezi e|. Ez egy' kis
négyzet a|akú rézlap, ame|yet az utca kövezetébe raknak |e.
Budapesten és vidéken is tĺibb helyen is van már i|yen bot|atókl. Mindegyik te|jesen egyforma móretÜ,
Sajnos a pontos méřetét nem tudom.

Én az a|ábbi fe|iratot szeretném a réÁaoba vésetni:
Itt lakott
K|ein György
sz.: 1909.
ĺ9'|4. október í7.én
ennek a háznak az udvarán
a nyilasok tarkón lôtték.

Az engedé|yezéshez szÜkséges kozremŰködését és segítségét e|Őre is köszönöm.

Tiszte|ettel üdvöz|om:
Dr. Szönyiné dr. Rózsahegyi Zsuzsa

szedliczkyne
Ceruza


