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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
testůilete számära

Előteľjesztő: Sĺíntha Pétęmé alpolgáľmester

A képviselő-testĺileti ülés időpontja:2016. februĺĺr 4. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat szobor, emléktábla elhelyezésére

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásiíhoz minősitett szavazattĺibbség
szĹikséges.

ErirÉszÍro sZERVEZETI BcysÉc: VÁnosÉpÍľssZETI ÜcyoszľÁ w fl,-
{_-.,/

KÉszÍľprľB: IvÁľn GyoxcyvÉn

PÉNzÚcyĺ FEDEZETET IcÉlrygrÁłpIvĺ IcÉľygr, lclzotÁs . ą-|-zL oy Lw.l ó . Lą y*, ĺ-^
JocrroNľRon: v. rć - L-- ť - ł-Ýń,."</4/<Ł, ---ł

BpľBnrpszľÉsnp ALKALMAS: De.Nłoe.-RnrĺÁN Eonĺĺ
ĺĺcyzo

ľenrós rl.vorrÉrÉseN

/ /r, 1 e.ĺt. uíÜ|hĺ-ü>F
pn. MÉszÁn Erurĺ

ALTEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bĺzottság véleményezi x
Embeń Eľőforrás Bizottság véleményezi x
Határ ozati iav as|at a bizottság. szźLÍfláÍ a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|íĺterjesz-
tés megtárgyalásźlt.

Az Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselĺĺ-testĺiletnek az előterjesztés megtaľ-
svalását.

Tisztelt Képvĺselő-testület!

I. Tényállás és a dłintés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése

1. A KęviselőtestĹilet a 4I5|2013.(XI.20.) számihatározatában úgy döntött, hogy a József
utca _ Tolnai Lajos utca kereszteződésénél lévő önkormrĺnyzati tulajdonú névtelen közterü-
Ietet (3494812 |tsz.) Mindszenty József bíborosról kívránja elnevezni, valamint felkérte a
polgármestert, hogy az ugyanitt |étrehozandó Mindszenty emlékhellyel kapcsolatosan a
szükséges egyeztetéseket folýassa le.

A FőváľosiKözgy(il,és az 553l2015.(IV.29.) sztnĺńhatározatttban a teret Mindszenty József
térnek nevezte el.

A Képviselő-testĹilet a I33|20I5.(VI.04.) szźmnhatźtrozatźlban rigy dönt<itt, hogyhozzźýźru-
|ását adja a Mindszenty József téxen (3494812Itĺsz.) az előterjesztés 1. melléklete szerinti,
Mindszenty József bíboľost ábrázolő szoboľ elhel-yęzéFéhezł,Ą75 novemberében a Magyaľ-
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ország' Mindszenty Alapítvany, mint az emlékhely korábbi kezdeményezóje, arrő| tájékoz-
tatta a Budapest Józsefuaľosi onkormźnyzatot,hogy sajnos nem fud elég anyagi forrást biz-
tosítani az emlékhęly |étrehozástłloz, ez&. javasolja csökkentett tartalommal megterveztetru
a szükséges műalkotást (2. melléklet)'

A téľen jelenleg Martsa István Ülo no c. szobľa taIźůhatő, me|y az előzetes egyeztetések
alapjĺán a Füvészkertben kaphat új elhelyezést, méltó környezetben.

2.Dr. Rátótiné Görög Ágnes 2OI5. december 9-éĺ azza\ a kéréssel kereste meg a Budapest
Józsefuaľosi onkormrĺnyzatot, hogy dédnagyapja,Ba|ázs Ernő építész (1856.1930) emléké-
rą az áitala tervezett Tavaszmező u. 1 . sz. a|atti épület Horváth Mihály ter felőli oldalan
emléktáblát helyezhessen el a család nevében (3. melléklet).

Ba|ázs Ernő a Tavaszmezo u. 1. sz. a|attíhźzban élt ás alkotott haIá|źtig,|eszármazottai je-
lenleg is ugyanabban a lakásban élnek, mint korábban ő.

Ba|źĺzs Ernő Józsęfuarosban több építmény, épület tervezője volt: az ,,Orczy úti új Kálvĺĺria
stációkkal'' (ez nem azonosítható be pontosarl), a Máľia utca 6. sz. haľomemeletes bérhźľ., az
Elnök utcai polgáľi és elemi iskola, a Bauer u. _ Homok utca sarkĺĺn lévő elemi firi- és
leánýskola, a Tavaszmezó u. I. sz. alatti háromemeletes bérház, a Csokonai utcában a volt
Népszínhaz háromemeletes gazdasági épület e és viztomya.

3. Dr. Tardy János, a Magyar Természettudományi Tiírsulat igyvezető elnöke azza| a kérés-
sel keľeste meg 2015. decęmber L-jén az onkormanyzatot, hogy a Puskin u. 14-16. sz. a|atti
ęület faIźn, a Társulat korábbi székhelyén, emléktáblát szeretnének elhelyezni a Társulat
újjáalakulásĺának 25 éves évfordulój a alkalmából (4. melléklet).

A (Királyi) Magyaľ Természettudomĺáný Trírsulatot 1841 tavaszźn a|apitoľtrák Pest-Budĺán.
Csaknem ezze| egýdejűleg szervezték meg' s hoztfü létre a Magyar orvosok és Természet-
vizsgálók Vłándorgytĺlését, melyet a továbbiakban többé-kevésbé rendszeresen' 1841-1933
között 41 alkalommal tartottak. A viíndorgyűlések szetvezete |933-igmfüödött, míg a Ma-
gyar Teľmészettudománý Társulat _, mely tulélte a szabadsághaľcot, szerencsésen źttvészę|-
te az első és a második világháborut - 1952-ig folyamatosan tevékenykedett, 1953-ban
azonban nevétől, vagyonátó| megfosztottĺík. A Taľsulat egylk szellemi ĺirököse a magyar
biológusok és ahatfuteľületi tudomiĺnyokkal foglalkozó szakemberek által 1952-ben élehe
hívott Magyaľ Biológiai Társaság volt. A Magyar Természettudománý Társulat _ régi ne-
vén _ |990. április 17-én, prof. Beck Mihály, az MTA rendes tagja és prof. Dank Viktor
kezdeményezésére alakult rijjá, s igyekszik tovább haladni az e|óđok által kijelölt úton, foly-
tatván a mintegy másfél szźu éve létrehozott és a tudomany fejlődéséhez igazodva később
alakult szakosztályok munkáját, segítve a tanulmáný versenyekľe felkészülőket, a tudomá-
nyok múltbeli és jelenkori eredményei iránt érdeklĺĺdőket. Az újjáalakult Taľsulat első elnö-
ke 1990-től Szentágothai Jĺános akadémikus, tigyvezető elnöke, majd második elnöke Prof.
Dank Viktor volt. A szervezet jelenlegi székhelye a Bródy Sándoľ u. 16. sz. a|atttalá|hatő.

II. A beteľjesztés indoka

A Józsefuarosi onkormányzattulajdonában lévő kozterületek használatźrő| és használatĺának
rendjéről sző|ő |812013. (rV.24.) önkormźnyzati rendelet szabźiyozzaamuvészeti alkotá-
sok, vallási, kulturális, történelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezését. E rendelet 5.$ (2)
bekezdés 23. poĺt1a szerint kĺĺzteľület-hasznźiatihozzäjźrulást kell beszerezni, ,,múvészeti
alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészetí alkotásnak nem minősülő vallási, kultu-
rális, tĺirténelmi szimbó1um(ok), emléktábla(ĺĺk) elhelyezéséhez,,, Ugyanezen ľendelet 12.$
(Z)bekezdése alapjan képviselő-testiileti döntés szfüséges ezen alkotźtsok elhelyezéséhez,

III. Á. diintés célja' pénzügyĺ hatása

A Képviselő-testtilet a mtivészęti alkotásnak minősülő ttltgyak, valamint a művészeti alko-
tásnak nęm minősülő vallási, kulturális, t<irténelmi szimbólumok, emléktáblĺák elhelyezésé-
hez hozzźljźralását adja.
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1. Javaslom, hogy a Képviselő-testtilet a Mindszenty emlékhe|y |étrehozásara bruttó

10.000eFt,-ot biztosítson, mely összeg a szobor és a Maľtsa Istvan-féle Ulő nő c. szobor
äúhelyezésének költségeit is taľtalmazza. A fedezetből 7.000eFt összegben a Magyaľor-
szági Mindszenty Alapítvány kerĹilne tźtmogatźsra kifejezetten abból a célból, hogy az
emlélĺüely elkészüljön. 3.000eFt pedig a Maľtsa Istvan-féle Ülo no c. szobor áthe|yezésé-

nek fedezetét biztosítja a szükséges tereprendezési, daruzási, szállítási koltségek figye-
lembe vételével.

2. Ba\źzs Ernő emléktáb|ájehoz bruttó 30.000,-Ft összegú tłímogatás adását javasolom
Santha Péteľné alpolgármesteri keretéből.

3. A Magyar Tęrmészettudomaný Táľsulat az em|éktábla źi|ításahoz nem kér anyagi támo-
gatást,így u fedezetet nem igényel.

Fentięk fedezete a201-6. évi költségvetési tervezetben szeľepel.

IV. Jogszabályi kiirny ezet

Magyaroľszźęhe|ý önkoľmányzatairól szőIő 20|1. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. $ 8.

pontja szerint a képviselő-testtilet hatásköľéből nem ruházhatő áLt akoztéľ' szobor, mtĺalkotás
źt''|itźsa.

A Kéľviselő-testtilet döntése az Mötv. 23. $ (5) bekezdés 13. pontjan, valamint aJőzsefvá-
rosi onkormźnyzat tulajdonában lévő k<izteľĹiletek haszĺáiattľről és használatźnak rendjéľől
szőIő I8l2013. GV.24.) önkormźnyzati rendelet 5.$ (2) bekezđés 23.poĺtján' a 11.$ (3)

bekezdésén, valamint a 12.$ (2)bekezdésén alapul.

Ké ľem az a|á.}bí határ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

Határozatĺ javaslat

A Képvĺselő.testület úgy dönt' hogy

1. a I33l2015.(VI.04.) számú hatáĺozatźnak 1. pontjáúűgy módosítja, hogy Mindszenty
József bíboros emlékhelyének kialakítäsźń az előterjesztés 2. sz. melléklete szeńnti
terv alapj an tźtmo gatja.

Felelős: polgármester
Hatáľiđĺĺ: 2016. február 4.

2. hozzźi1źru|ásźú ađja a Mindszenty téren található Martsa Istvan Ülo no c. szobrának a

Füvészkertb en történő elhe|y ezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 2016. februźĺ 4.

3. hozzźtjtľra|ásźi aďjaBalázs Ernő építész em|éktćblajźľrak aTavaszmezo ĺl. |. sz. a|atti
épület Horváth Mihály tér felőli oldalĺín történő elhelyezéséhez.

Felelős: polgármester
Hatráriđő: 20|6. február 4.

4. hozzź|trulását adja a Magyar Természettudomaný Társulat emléktáblájźlĺak a Puskin
ll. |4-16. sz. a|atti épület falĺĺn történő elhelyezéséhez.

Felelős : polgĺírmester
Határiđő: 20|6. februĺĺr 4.

í3



5. a Mindszenty emlékhely I. és2. pont szerinti kialakításanak költségeiből 7.000eFt-ot a
Magyarországi Mindszenty Alapítvany részére, alapítvaný tĺímogatásként, 3.000eFt-
ot a Martsa Istvan-féle szobor źlthe|yezésének költségeként biztosít. Egyúttal felkéri a
polgármestert a Magyaro rszttg Mindszenty Alapítvannyal kötendő támogatási szerzo -

dés a|áírásźra.

Fęlelős: polgármester
Hatĺĺľidő: 20|6. február 4.

6. a 3. pont szeľintiBa|źzs Ernő emléktábla költségelhez 30eFt fedezetet biztosít Santha
Péterné alpolgármester saj át keľetének terhére.

Felelős: polgármester
Határido: 2016. februar 4.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység: Városépítészeti Ügyosztá|y, Pénzügyi
Ügyosztály

Budapest, 2016. jarrutr 25. 
Św- w{

Sántha Péterné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásábót

dľ. Mészár Eľika
aljegyzł5

{Ĺt



t. s< - ztu-e-ł,tę]Łlą't

/
- í:,.ś/

5



áĹÁřÍT14N

3-.sa- " u.ĺ-tte\LteŁ

MA I *ťql!./zotą aovęląbel- z.

Tiśztblt
Dŕ. K.oesís Mátć
polgáÍľnesteľ

slárltha..'P'.éteľn€
alpđgárrnesĺeľ-

Iół.s.eÍvároď fu!6rmánvzat

TrszleltP9.l8ár..ĺnestenriłkeđveEA1p'plgár,"EtsstęJ.:ąsszon.}7!

$zęre.ü.téńk tájétoztatni onti.ket ärŕ,o.ĺ .hogy a 'szoborátlítłási terveiirkhez
kapcs'olódó élżott palyiáżäti lé.hetősésĺiłli (mely ą kČi.ltśégď< alápíbľáĺ,s ľ.észét

fei".zrc volné) la foĺľások megosztására vonatkozć koŕáb}i meg.állapodásunlĺhoz
ké.pest' ąz o.nkorg.ráryzaĺ részesedés ęIbĺao.nytaląn.gđása |és a palyáuati anyagbl
való kéĺly.s-zeľ'ĺÍ klmaĺadáEa) niatt sajnps :nes te]ięsü,lhętet.t' TudjEk, ho8y
Polgármester úr és Alpolgráimester asszony is szívén viseli a terv megvalósulasát
és a célzott adományoknak köszönhetően az Alapítvány is eljutoťt odáig hogy
v.é8tetesült: 2,,! milIĺó ŕorintos 'konktét és. rendelkezésre áiló.'osszeggel tudjuk
támogabri az emlékmti felállítasát.

Egy.eztett{ink az .emlek.'mđ köztĺns'ég- {s z9liri-ny.eĺ'teB alkot$jával" akí 'ĺ't1ritott

volt arĺa, hng}ł a ter'veket átaląkítsa $5 'p,$..m'íllió f.oľintbót megvalósítsa a koľáb.bí
ko.r.tcepció átdolgozott v.ŕiltozatáĺ (tđ. ,a ne1léke1t..kívtí1ó. tervľajzot és az új aIkotói
koncepđót). A" rii alkotás nem ĺgényeInaryobb mértékű téľátalakítĺĺst sem" aľri a
járulékos önkormányzati kiađások jeĺentős csökkentesét is lehetővé teszi.

Mindez lehetőséget teremt arra, hog1ł amenn.yiben az oĺrkormányzat.vállalnĹ
tudja a szoboľálútás .hirányzó 7 millió Íoľintos köttségét, és á szüksé'ges
szeÍződésekkel és megállapođásokkat elkezdődhet iłz.alkotói munka, akkoľ a jöv.ő

ősszel esedékes 1'956os jubileumra (Mindszený bíboros kiszabadulásának 60.

évfoŕdul-ój.áĺa) - sokak várakozĺfuát beteljesítve .. a tvĺĺndszenty !őzsef. téľ és a
hozzäkapcsolóđó,,Conti utcai,, emlekmĺí átađása megyďósuIjon.

A továbbí sikeres eg}.íit tťtfü i'dés .és őszírĺte tisztelettel:

{4;..

H-ĺ085 Bp' Horátrśzky u'2f.
ungmind@gmai-ĺ.com
+36 1 445-1548
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MľNDszENľv lozsĺr gígonos

gonĺoNÉVEtNEK vl l l. xeRu uĺl gľvĺtÉľľvl.ŰvÉ ľ er

ľvl u ľĺrnrÁz|sAl És rolrsÉevrrÉsr

Munkąfárisokl

- V{.zkészítés

. Művészetimunka

- Formakészítés

. Viaszq|ás, bugakészĺiés

. Bronzĺjntés, ciżellá|ási patĺn ázás

. Betontałapzat negatív foľmájának elkészítése, tintése

- Eel iratok bevésése,'fes-tése

. Bcirtönrács e|készítése

. He|rĺszíni kĺvitel, iisszeä||ítás

Teljes költségi ąnyągköttséggel, munkadrjjal: 9 ?00 000 Et + 300 00o Ft épĺtészmérnok díja

,t/ ,"/ ĺĺ
,,,,/i,ńĺ t* 6ot* /2 ĺ! 4r

Hcľma.nn Zsolt
szobľ.ńsz

l ! l 1 Bp. Lág5.r4lányosi u. 6. Fsz. 1.

Tele'fon: 06.1 .2óŰ.1 408
Mobil : +3 6-20 -37 f5'127

Eĺnail: e gĺ..hazmuveszet@ grnłi l.com

(

Budapest; 2015. októb.e.r 3Ü.
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Azza|a kéréssel foľdulunk Önökhöz, hogy Balázs Enrő műépítész emlékéro
engedéIyezzékill. lehetőség szerint anyagilag is járuljanak hozzá'-egy emléktábla áIlítás*hoz
a Tavaszmgr-ő utca 1 számri ház Horváth Mihály téľ fetöli otdąlán.
Dédapánk tervezte aházat"itt élt és alkotott baláláig, s leszármazottai közĺtl mai napĺg élĺek a
házban.

Munkásságának bemrrtatására mellékeljtik az
,,Építőipaľ.Épĺtó Müvészet címü lapban halálakor, 1930.ban megjelent nelaológját
a tervpályázatokon diiazott tbľveinęk listáját
abázľ:ó|az l930-s években készĺitt fotót
és a tervezett emléktábla költségvetését

Budapest 2015. december 3

Tisztelettel ,V úft! t*., Ę-
DľRátótiné GörögÁgnes
a dédunokák nevében

1084 Bp. Tavaszmező utca l .II/7
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.. lĺcľĺtrlĺ{il| ĺl'|ijl' rr ľĺĺłĺsztir|ĺh|ńił' lłulłĺiľz'i lii||.ľ(':J**łt..ň.i(l] ' , ,,',...:..jtĺĺjĺiłt,..liĺlz,łjtĺllillj rtĺ..lĺ |lli'tJ' Ś/.iľ',li .iiľiilĺ..t'iii"i.'iil:cB{'}tRÍ'r.ĺ.i;ľÜiu{.;.'...i."oŕ..'. iriIliiĺt.,..\ĺltlli, ltlllrĺli.{,iiiłĺlrl..'iľrit| ;ĺ i;l||tIl|;|lt'i'.llłĺÍľlii.j .

,iriľ:t|, llrĺ.|,y t'gr..s7 llĺtit.ĺ.'szí lĺltlllliĺi:.lłliľriĺ 'ir.lll'lllzi..lllilr.ĺlig hirl'ľrĺs |'lŃ ..łr('(ĺiiĺlĺ|(|F- |1'|;1{i ri1liĺi.sz ľrlIt. |)rttIilzili.ilĺ,
ĺllhĺitrilir..;lĺ'.s;.ĺilľ(\ |l|ł'Hii1.t\'il;iľĺlłt l 1''. 1..|ĺlIt, 1.1i;1ĺill ĺ'g\'

|.);ł.'l, Iii|'Il:ll:lttlrtll lĺĺiz, ll)ol}ilIcli
ttlillÍl{'|| lllł'ĺ{lĺllllltłnťl JIxt4(|l||tlĺir lttt''
]:i|ĺls rlscllĺlł:t. |łĺllt,' ;tItĺlľtr Ill(|títl 'Ilĺlztizllt i.l/'I it IlIilľils lrrlltllĺllłĺlĺ' nlĺll)'
Il|łiĺłłit.ĺ' ĺ gĺlltrlolitĺillt ľzlĺ:i rr.t'tiz'{łjg-
ĺĺ'|ĺ ł'".ĺlĺlliIrtt.ĺ)* \,i,riíibittt. ĺiľĺł's Iett'
e.$. iľ(!Íis7.ĺ'ltl, |iĺrljĺr |ĺl|:tlrkutlt, ĺlIIrrr'-
E.t,ĺll'i' t tll t łt.'I\t l.itsz.lt.t tlzĺi- rt ĺ'ĺ:Ir r'lgyik
llrĺzńllrr|ĺ \.iľťtgĺ)ĺi ĺlI'lĺĺiIr.o ĺ's i[ľłls |ĺlľ|:
sziľiirllillĺ'Il rlg1. hĺlh'.' l.'lĺ,s |ł'ľ'ľ ltz
ĺl, ĺ's(''lllIt''ł, tltĺlgIliĺĺ ztil1. ĺrltĺlr'li |ĺ,/|,

I') lłt'rI t.r.s ;tlrtłĺ.jlr ĺ'rľ\.śzr.l. lił'|í:1lĺ.If
i.)l {lĺĺ tltĺl|'.tt|ĺ' lllill.|ľť..l'.iĺI s7('|,|.It.ĺ.(.|l
ĺ.s'ĺĺls;iľtl|. rit':lsZt\'il. Ilť)g'\' (t!l\.si.(t|.
ltlrIiIrlĺ |r;1}|i:rtl ĺĺiIri;l.ir.lr.

IlĺlIlizri li]ľtlrl lIlťĺ(|ĺ'ít(isz' szi'|ĺĺ.slii.
\ĺiĺl}si tnl,isz. ĺiiĺi:tiig.ľĺilĺi l 93t). o|i.
itillłlľ li'-(itt l)}|(.ill.iifłiĺÍ, rrl-lllĺĺ| :r ľi.
|ĺt.1hril, łrhtlI ztlj lliľ|}lIt'ĺ1s |łiiztlu1ĺ.lll
ľttll. ĺltllt' ĺlllĺiI lllĺ!lr'sĺ.lĺ.|t's łis iĺt.ii|t lr
ĺ'r.0t|(|'

'\ lil.t.lrli|i;.tr.tl;tli llĺlllĺiz lĺ'sz :l tłlIlrt.
Illt :tľľil qtltlĺfĺl|. Ilłlpr. |]ir|ĺizs |.]r.rlii
lllĺlI tlľlll glrzĺ1lr.q||j:t liillllri l}ttiv('i\'(.|' gĺllltItll;ttitĺt.itĺ.
ĺ.łľl'tiliĺs ĺ:g.\.ĺ1lltĺsĺ!gĺ1lr.t:I it ltlitg.\.ltľ (il|)i|(,'sz|.ĺ:ttll|||liliss:i;łl|.
tl:r|ĺ r!ľińsi llíľĺlrIltllnĺrĺ'. I|ńĺ rr szĺľ. ll.tĺ.lr'ltz riľĺ1,';;..* 1..''..

S?('|. \.iŚ}|zt|ĺt.|iirllr.ll ||tlĽ.\.J7.(.ľ.ii i\.ii
|i ltl.l.iĺ'l'iůl.rl, lllĺsz lĺr' Il i |'r'rr l| ĺis.l:t l ll l ĺl tlr|.
hlrĺ|ĺ lttlt11'lil.ri|: ll|''J.''ĺ(.l|('||l lllllil łl
llllztt' lt llĺ.ł,siiIr.l i.s :rz ĺ.1riliirtlťit'ĺ''.
sz.t.I lrlĺ'ĺ.l.|łiľłilll líi|ĺ.lll-

ll;r|ńz.s |.]l.rrii Zĺlĺllllrll.Ilrtĺl szii|.'.
It.ĺ| |H.ili.ll:rĺI.

..\ .It'lzltl.l. ltliĺr.ĺ:'\.r'Ir.ltlr.ll ||lĺtlsz'
ltl:llltI IIl|.i(l..łt.ls Slt'ĺll<l| |llllr' IlrIlil.
\,tiIl\':l ľĺl|ĺ' j.1littlszr.li 

;lľlltĺsr'in.r'lt
{.ziĺ'slĺ.l' ( it'rizii Illĺ.Ilr.Il |iítflIlt' lIl''tJ,
tl}|l.ĺi| |tIlSs,. |i ĺlt.ł'|i..:l |ĺr..Ir.szĺiil lr :ĺzr,."

|ĺĺ'síijt'ĺil.ĺls tttťilł;ĺ. Íi.|(i$,(.|jii(. r'rl||.
|í{ |łiilĺiĺliĺsĺ.rl i:łl,.r'|;ri'IliIlĺt.zt;;iSt.| |illl
Iltl|iĺlzĺlĺ'l s :rz ttĺrlIllli iilťikllĺ'll i|'/-
ĺ.ľr.lllizi ri;liĺ k,.z.lĺ l,r.zĺ.ĺ Íiĺł. rls ił':jllr.i
tri.j:I Ir'ĺt.

Ilťrszlril 1iiIlll ;x.tlt.:rlllrĺr.r, tl'tr.l'|
ł'|:ĺ'i ĺli.i;r1 ł;s IlltZ;itl|i}l:lĺl :lZ{.|.lt. ||ti||.

ĺ|r.ltii{ĺ tt:tllr. Ittlili:llii lrirĺlr.ĺi|' liiľĺlĺ.-.
|ł'zł.lt ttlťivr.i.

l.'lill]l .ll|ĺll!li:łltĺ: lt t.r.g].irli .|.:rl;;r.

t'ť.|ĺ 1 
ltl tlz-| ri l. l')1lr r...ii Ir.ĺ llliz.;r i.ll l.r.rj I

;t (.(.lľ|(ilIi trriIlllitIth ill{ŕ.z.ĺ'Íi łl:.lZ;|, :ĺ ZtIt}l

ĺł'\'lr|' ltllil:tIl\,:l. tt zttlIllrtt|,i r.;'rgrl|1i{|

r.liľrl..ł|l;iz.tt,''.i1'11<i Ilritll;iz:r ĺ.s szlil|ĺlĺlĺr.i;l.

lĺłtl;r í.1ltilt'tt'.
llĺll'i |tllltr..
llt|{.ľ|i iliill(l;ĺi

Köupont! fíĺtésTÓTH lMRE És ľÁnsa
Katona JózgeÍ.u. 4' Te|efon I f23.gg
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llitgr.|ĺiliilrĺl:ri lĺitll' |ł;rtIl. is|ĺĺl|;t. rl .ltn91'|ĺĺltilrrlili ľ. |ĺr'|.
ĺ'gr.lt:izishrl|;i'i:r.;r 1lil1liri ĺ'r.. rr'|'' liigilltttlizitltn,;l 1lĺ.ĺ.si ;lrlstĺl,ĺls tiiľilĺl iqirzľrlttisń;4'i ĺi1lĺi|ĺ'tĺ,. l}rlĺ|lĘlĺ.stĺ:tt:;r \.|. ltr'ľ'
\n.ĺl.r.tllł'zťĺ t|ĺ.(.tl| . tt.l(ll()|| |ĺiĺzpĺlttr i.1lll|ĺl|ĺ:. it \' |tr'l.
(iĺlIgĺlľlt tl|ĺ:iri ttj lil'r-lľIil.ilr. ilz ..\ľt!tlłt trti. l.i'l..rir'ľĺlĺi*rll'
.'..n'. 1;..Itiłl.sĺlstt!ľi. }łtlt.olisilľi-tlti lilrlłi|t.uttlrri. [.]ľĺ|ril}.i-
rltcai, l}trtfIrłillr.i-ttk.łti' ľlĺlltľúĺl.tttĺlłi, i,chel-trti ós Mttľľi.
llłil11.i tt'ľi szť'kł'sÍ'ĺiľ. is|ĺĺlIrlť'1liilete|ĺ. i}ĺiľhĺizalt: }|liľirt"
rttcrr {ĺ., ł\ľť'ttlr.ttt. öJ., .ľhiĺ|ĺöl1.-rrt |2., I.|tl|ĺriľs-ľĺlľ l'.'
'lltľlt.*zlltĺ:zi1.tl. ['. ĺis ;t lrĺ'ľt..ltcz '|ĺizsrlľ ľkpl.t. l7. szli.
lllri |léľhriz;r|i.'Ą kłi;losztiisluľg1.eľi vizlllťĺr.e|ĺ g1.lil.i ús
iľorIai ć;lilIeľr'i. A \ti1lszilrhriz-ttĺľrti, ('sĺr|łĺlllIti-tttĺ'ltĺ
l|[' t'lllĺ'lľtt. g.łtzĺlĺ*tigi ti1llilct ĺis \.izt('ľ()ll.\.,

l.)gr'Irrizi ć'llit|ĺezćsĺ'|ĺ :':r eĺlglćĺli cľ. l'el., t|rt1.r'Íĺ.tll;t-
lĺlllr łiľ.ŕ.1litć'sĺ,. lr \.Il. lłr.ľ. szĺlgćrt1.htizt'ĺiľi ľ. |ĺnt|. ttllllil.
|ĺllll:ilĺi1liľi.srl ris tr.i;llí.llńllirrĺ riptilt"t. l. |ĺr:ľ. isütltllrľgr.i
ľĺilll. klrľ, lĺ:lllpIrlIll |iltiI'i||iŚ(.. lr ľiIliil11'i-tttĺ ľĺiIlt. kril,
l('Ittl)|('Il) ĺi;litĺ!st', lt zttgIrii ľĺilll. liitt. ľĺ'lllplĺllll (1litľsł',
lJltltltĺlltIl;tIlIliill :t szf,. ]lĺ.ltĺ'rIr.k.lĺ.ltĺ|i |ili;lhrlnlt ínlrr.r!s
ll't.ii|ĺ.sfr.l'lllĺillł'|i ĺt|ĺi;liĺĺ.sr'tlj Ir'ttltis;rllĺ.ĺ'sľiltlsIlrrll.

s lttlI t||:i|. lliltĺ.s ĺiiIlIlĺiI

. |,ľ|tttrl1'tir ,iĺisrigĺls szt'ttlĺtl, ltĺl;$. :r l'(}|()|'|{ti||i |.ii|ĺ|i
*ľtttltliĺtigt.li lrt.|1't.ľt łtz ĺi1.1i It'lt.r ĺ.srlrIrr.jlit Ilt*xrt Il|ľlł.
|iicj|ľtt'ĺ' || ľll.iZóllt llttzgĺi |iľzt!|lĺil. hrlg.t' n |ĺ.;gItllg1.lĺ|lll
}ĺüľt!'{)|l', trz Istcttl ĺ.'".or|ítIltttssir. l.]|ltltlltt.

Nltlt tllĺľ r' 1lÍtl. ĺtlľ litl.<zll il.riĺ'Jlrl ľg1. lĺiItr;l1.t'ĺl'1ll
1lľl c.illllrk lłl uľľt" ll ťľi*ĺ ltitltlllll'it. l||(l|)" ll? 0 lrlptr..
lľĺli ĺ.l ľizłls $nelltunl( ĺłlł||, htt ĺii.i ilĺ ĺiĺ riľeza[lk ĺłl Irz
Ó triľĺlllltélrek lłiet|r'rl 11y1';1g{grit. llté$iś |ĺłittl11.ľilrlir.lt
rit'tiiľíl ulĺlsĺll|1'ĺl bttľĺtiztlltli,l'rilĺlt|, lJnIrizs lłl.ltll.

ltiiszłĺldtilĺ. ll(|8.Y \'()ltńl. Irt161. Itt .ińr'tl.iI kiĺłłltl,tlrlli
ĺ!* ltltttłtttrtĺl kIaĺľzi|ĺtts tttrlr,rsłlĺ| lülr1.c'sĺiľriiľnl llz ttttlIi
zegzügoľ iiĺľéll.yeibell ĺt htll1.ĺ.ľ illilt5.t. |ĺii*zÜlljr1|ł, ltĺryr'
t'lu|itottlil ŕľ o|ĺtttttril llr-'tlll[ilt|ĺĺlt tt|.ľĺ, ltlIti 171ł1l, |i1.ĺlľľx
ľs llrtp.yl.lzcľťr, |ĺłĺuzłllljlik szivt,ĺl |ĺińľnĺ|ĺ'l ĺztll.ľÍ,ut.ł!f 

' 
l|lĺllr..

Ir.e| JziľtlrÚi lrlcl|ú ńlItĺil r.ĺ.i1ĺ'tĺ1ttľk ťl:.r lł(isziitt,|tl|ĺ ltzf.
lioA:r..lrrrllhĺrtrrtlutl óľcllc rldrxt(ĺ| ,r ll|ĺlg.\.|lľ drpil.ĺĺ*z ttltlt."
|ĺriils rrlrtltjlit, luel.\.0t |tiJvĺ'tlltlk ĺi* ttl('|). ĺzĺ'l.itrľ .r|ilrliirt|i
llli ilł kinlnkitnni életlilr|łľt'

l\ĺost.siľolr tťl| ĺ!g ćloĺľlr tt(| uIl$l' ;łzt,ľr.lltltIt'l ť.*

tiszĺĺ'lľttĺl| |l|('!ľhiljtotĺ rtľľtrlr|i ĺ'li.ĺt) lĺłitltt1,r.it'ĺ.l rttrlIlĺi
l ľl tllthrrz,zlir Ir ltt ttt rrltĺltl tt |ł }" r.|ĺtlr I l R, ł|,

Dr' HĹiItI D
székfog|a|ó be

rlpítćszképzťls ľg1.ik lĺlľĺiIl|li l'ĺltrlĺls ćs urĺi.
"r.1i5ĺ,rt'l llrĺgfrii'rr ĺĺtłg*rmgo}d*ľĺr*-vrl ĺrffiése.- ltl l ll.
rll(lľlť'klx'n kĺvlilltnssćk |)rťł{ tl ;rľltkliktrs kikćpz'ris lt
hĺ||5;ntťll<i| lnlltllntlilt'r.ttillltk ltlĺ.glĺr'zĺ|rigc tl|iiIl uz t!1lĺi.
lctcll ćs ĺ,zck Ilc|t.jĺ:zlĺir.ĺ.l itz. ĺlkIr.r'ĺíl.lllĺ.gszľľzŕsĺ' ĺ'|{ĺlt
ĺz íl1rí|ĺisi ľit;.1ĺ' Ieľr'ĺ'zíí iľĺrĺ|lillltll.

..\lllctlllr.iľr. |'ĺlll|ĺlslluk |ĺtľlĺrlll. llĺlgr. il gyokoľlali
kikó;lzť.sl Ir ĺi:tl:rl ĺí1lĺĺŕsz lIl(tl{s7.(.ľ(.7.7.(. lllilc1;yó|t.nri
lĺtlltlIIllítll.r.tti rrIttl|. tltĺ,,5st'tll ĺlszlIrtt|ĺllll ĺ|? ćpílćsz.
kollgľĺ.ssz.tlĺ ľg.r't.s kíil|.r,iIt|i |i'Iszóltllriillrrk iIrdítvirnyrl|.
hĺlgr. rtz łr1lí|t1szltrl||gitlíl |ĺłitĺl|t.zlt.ssĺik luilrI k{ĺIlrĺ|r'eľ
ltz ĺr1liiIr.|ľtl lllrI llílllIr1lig rlĺllgozlti, ulic|łltt n lllĺicg1'ĺl.
Il.trtľĺ. Ix.iľtr Iliĺlztttlk.

.Ą luĺlĺ|ľľlt ti;líltrszr.lllĺ.tt ĺ11l1l rl kiilllťtvtlslllutrkrr Itlp
luilrĺlilrlĺlillll Itli|ľil lt |illt|ĺlss;ig ĺĺs jr.tclrt{ĺsćg seclli.
1xul|.ilillĺi|..\ kiĺlllĺir.ľgIlttlĺlttĺ: r.itjtlti kevćs lletckilllć.sl
l|\'(tľ ilz cĺ1lĺi|ľl kľlĺ.lkľztisĺillc. itzI rl tllĺ|list. nlllil ĺ:l.
tĺjlilĺtĺlri c|lIlt.tt itz i1laľírgIlĺlr lĺĺ,l|. ľöviĺl i<|ő utĺrtt
tllľ1;szcľĺ'zllĺ'li lltitgritlit|ĺ.

\'i.szĺlrlI igr.lt |illl|ĺls. Irĺl;.1r' nz ĺí1lí|ós l.tltrllritros
ltlt'llt.|łiĺ i.slltĺ.ľ.iĺ. í.s rrz ĺ1llĺliĺi1lrrľ |łilrhi tcľĺĺll .iĺ 

kcl|{i
:ilIckill|ĺísr.Icgl.r.ll. lrllliI g1.lt|ttlľtlĺl|ĺi llriIlősrlg|rell |ĺrlrltc
kö(eIcg ltlcgszt'lr'ztli. .\ kĺlllgľĺ.ssz.trs 2 ćvi gyrrkt:ľlnti
itlćĺl jłtľirsĺl| |||{.ĺĺlIl.ll)ĺ||ltti i|.l ĺlk|ĺ:r't!l llle6Jszcľzr3st.
ľ|iílt. lllĺ'l.r.rtz tr1lĺiIt'lĺ.tr tís t1|lÍlłi iľĺltlĺtIlĺrrr lłiltclrdii ĺll'
Ii g.r.akĺll.ltlli iĺ|ťĺllĺ' lr llr.iiľi .sziiltir|iĺk rrlirIl rlz ó;rĺiIctcn
r.lliilliiIt iĺ|łi is llľszrilllítllltĺlŕl lr'llrlľ. íg1'lt kół ľsz.
lĺ.ltĺlťi t.ľiiĺr'll rlrt'gľłir.iĺlĺi||lr'l.

.\z ĺlk|ľvríl tllt'gszľl.z.ćsł' ľ]r'ĺĺti 6.ľĺrkĺlľllrIi ĺ(lŕi
tttľglĺír.iilllisril lltilg:llll l'ĺiszr!ľiiI is |irlllĺlslluk lĺtľ|ĺull.
lIl('|'I il lrlĺiĺ';g.t.ĺ'tclll ltr.rlr łrtlIluljit lllcg r.ť'gzctt ItuIl.
grrlłiiltlllĺ;lzĺ:l;lt.ĺtľisl. lllltľ|.r. ltľ|ĺllltł'tn.r.riltirlĺ gyĺkrlľ.
|:isłiItĺlz. ĺtz tir.sz.tizit<lrllĺ ltlłlĺ| kiĺi'.ili'(l.ill iľođirĺ ĺ!s
iizlľli tlsilllĺ:c islttľľĺ.li'r'cl tlkrr'ĺlľlriil sz ĺikĺćgľs s ĺllltcly
lrrĺ|:i*l cs:tk rrz t11lílť'ssĺ'l g.r,lr|ĺĺlľlĺlĺlilg lilglĺrlkozl'ir
|ĺ.ltĺ.l lltegszcľr'zlli.

|izĺ u g1'rrkrtľ|ĺrti iĺtťĺ| stlk lllĺis sznkłllt lltliľ lllcg-

Rektor Magniflcus
! ,,A modern épÍtésznevělésröl..ĺ

ll.

k{vtlttjítk nz írIlnnrvizĺgn vĺlĺły ok|evĺĺl"sz|goľlnĺ lc.
larĺóśtr ri[řJí|.

..\ lllĺ|cg1.clelll szr.llt;ĺllr|jriIlťll tlzłlllIxlll ľg1'itll|ľlii
ľ|jĺlľÍls rrlIllu n lłillllí rlsztrll1'ĺlkkrll llrcglilhtpĺtundrl,
lllt'ľl neltr lnľ|ĺnrillr Ilc|1'csnc|r lt lll(ĺegyc|crll cgyik
t)ĺ2lťll)ltltl tlz 0k|cvél tllegszĺlľzrĺsétlck i<l{ĺ1xlIlt,jrlI rr lłl|lbi
osztŕľĺyhoz lĺr!1rcsl egy vngy ttillh ĺ!vvĺll ellĺlllli. r,iszrrllI
kĺ!ľdćs' hog1'u ltĺllbi oszlílIr'ĺltt. trltĺlI n 1lírl1'ńkĺln ľtl|ó
clhc|ycz|ccĺ|rls lłj|rllf(llĺl s;lĺ'ĺlitilis iľńlt1.|lrtll liiľtťlnhĺ:lik.
lrrilll nz ćpítészill' ĺlgys(.gcs ok|ľr.ľlľirlk rlrľ|lĺ.lI rr Ilrrll.
gĺtónrrk kót óvľs g.yrrkĺlľlrrlll kľľĺllłz.|ĺiIvihrll{l voltltl.t.
íľ oz ĺ 1lľnxi.s ltrill<lit{ ltgľĺll|n|)l|ltll u ltpľciń|i$ iľíllly.
|rrtll rrllltn.tl .vógczlrrll(ĺ, alltrll1r.tt tt2lłl|) ĺlklľr'elrlułllt
ll|cgszťľn(śs(r utńlr Ś'ń|lltiľn tlIltll|1'ľz|te<|ć'r n1,ĺlik' t\zl
lliĺzcnr ll ĺ{ćpl$znléľltłlki ĺlsz'tri|1' ľó|cttlćlt1.ć| ľejazlr:
ki Sc|lillllllĺlk [ltltil 1rľĺr|i'srizoĺlł'tľĺnlu lllttľ lĺ)2il.llĺrl

' ltrollĺ|oIl ľ(rkloľi szĺ'lklbglrtlťl llĺ'szrĺtl{|lcll. ttzl ttlollĺlr'tt:
''rig1' hiszĺlur, |)|i śi(!lt| zĺil.kílzItrrltttlk ľ| sohriig ĺz cl{ĺl,
hĺ:gy hĺllIgnlóinklĺil rltcg|i.tľ|ťi gr'ŕrľi ;lľrtxiľt kíiľc.
lcljiillk. "

Äz ćpĺ1{lipttľllĺk lx-.Ilrl|ĺi isllltlľľltl rlz ťI1lĺlrlsz lltrttt.
kIlssrigŕtllul,ĺ' ľolylallisłilrrlz r'lĺlllł.írlĺ|ľlrc|ĺlllultĺil sziiksĺ.l'
ĺĺcs' nrer| ,,|', él,I1<\!ł,. |ľľr'ĺlz'íĺ llrtĺkiiĺ.|rlsrr llclll łi[ę|i 111fg
|ill lllirlduzl tt tlltlnlĺ:i|. tttllĺ:Ir' ĺz ćpÍllllćll.ľ lćtcsÍtćsć-
hcz ĺziiksćgosI t|reľ| ĺtlllikĺlľ lllľgń|l$|)ĺlolht rtz t!pĺiIeĺ
nlnkjĺ.rt, lĺ'ikć1lzćsŕl|, ľĺir:zlt.lt,sľlt kiĺlĺlIgĺlz|łr, hogr, llrĺ|r.'
lrlódrln, ćs lrril1' 3sz.kłizłikkr.l |ĺlllľl ĺtzl Id|csĺlĺlni, ttleg.
ľujzllItn ós kĺnslľĺlŕrllĺt tr ľrl'szlĺ'lĺ'kc| ćs sztlrkrlzcltlkcl.
ĺ..s n |ĺłiltsĺi14ĺ:kľ| is tlliĺiľtitr3.ĺlzltt, rttltcIyekllľk ;rolllĺls
kil(inlc|ĺÍsl. ulr1rl Ichtll ĺlsalt u konlpositiót lcljcsne|t és
llcl.cjczcllnck lckilllcllĺ, ak|trlľ lriplrľl '.|t ó1lii|ct tl
nlegvlrló$ul.is slriclirrlu;ihĺ ćs ĺrkkoľ jrrt l|Ż ópĺtísz
lĺrIltjĺ|ĺlltkćptuli li.lltc|n1ĺ.rhĺlz' ilz úpĺlć..thľz.

.Ąztlllltltlt il t c6;1. lrĺlhť.zséggcl ń|l ĺĺzĺlIll|lc'll i|'I
ćpít<5llriivćsz. Á ľt'sltĺk. szĺrllľńszok. lćtcsĺtltctttck rlliĺvtl.
ktll, csupńll u konrpositĺo ĺl|tal' ullr1lkĺil, hogy iĺlc6cll
s()Aĺls(í,{ľc.. sz(lľriIllłĺllrlk. \clu Íg1' nz ćpÍlŕ'sz' llrcľl nńln
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r.ĺ

Ĺo-._-] ut^-.r-.Jr.l - ;...] 
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. Zobbor d.ż'.ab.k1ľ" řiírłb kđäťiíB6E1đ..hulybcĺ11 'bJ"řtíIó bĺxotüľr{.6 rtólłłte:

*. .] alapJĺĺg I. ü*l.JEt 
.i'ľyeľte 'rsd6. 'đ{ttĺr.'

, utüađ sď.önt Miírtoĺr mbgýoi szłíts}iĺĺĺ b lyb#l{*..bżřdló b1zo.ł;teń6 ĺ.tđIetp
L1

^ a].apJ.đlfu tT . dlJ at t88F. " évben' .
e6"glot b1ľdlnt g. .,3,y' *,,,üĺeglśitĺ' t ekaĺđkp6rratúĺ Ĺnt6seti brís MóŁnób ópltéĺľ. eď. alapárĹn'Í. ü1JjaI đĺJaĺva:.3"888ĺ .6Ýtłltł''

4./ .}zo6t6d'1. ev. ľeÍ," 'lagytauploďđ,l 13.1 IÍĺk.Iđs, Caĺg}er oyőrťl, ľđoĺ

sĺĺsu btrtílata ałapJán I. đí'Jat. 1s69; 6ťbeÍ1.

5"/ CoegláÖi Vúroehđg buÔepogt1 ť;t&óľü épltđgęgŁ b.Ĺr:ĺi.Ietrr arapJíľ
I. dljJaI đ.'Łj'azva. .IB9Ü.€vben* l

6./ Nĺ:.65,i.1.1,1,,ĺ1a váľos VJrc,,{lłíz tn íybo1r blľilrrt .al apJín Í. .ĺj J,]tit.

đi j azva . t BÖ]-. 'ĺvboĺr ' 
ía. 

l]

$yĺferyhÉtsE É€&}"€t széhhńĺ inlýbo11 blľá1ó blzottoúg IüríJote l:).ĺł1ł*

3{n 1I . d ĺJ ut qyoľte. 1891. óvba' .

3./ ile&yklki.nda városĺ vlgađó ós ggl.nhía ĺ6ľnök đs.đp1tđsa agp.et b1ľ,í-.

g., /,*u*n"*li',*::i1 j;"ľ 
:: ;:'ľ:-ľ:::; .].]i,. :::-:;. 

""} 
gt br t ńtťj

blzĺltts{6ának vótoulónyo at'ĺB5én I, rtrJ&ü nyeľtouĺ. IBg4.óvbgn.
n./, pÉ}a1 oÝłľof . főgyĺrutaatun u6ľnök d* đpltósz ogylot biráIó blzott*

s.ígrína.k vó1oĘ$ą1,g atapJd.a I. đUJat Jutalmez,va. IB94. évbĺiłn.
IL./ BuQ'gleot buđĺrl corvíłI t6ľ1 vlga{dnĺĺl uolytol.L ,bĺrÉ}ó bĺEottgĺís v ĺí*.

. Iemáĺy.e al*Jłi.n III.' đ1JJą:l ĺĹĹJałva /orozy 0yuta 6p1tđa**
ozel g.gJl1itr't/ LBgl|. 

. 
évbgB.

L2./ zĺígrdb Ęa$.kĹľ.ĺ oľđđ..ĺgazgą.tógde1 đpiilet hetybel1 b'ľrí}ó blzottaág
vé)-*uóąye alapJ{ĺ II. đrJJRt đ'1Jauva. 1898. đvbgrr*

- L3./ Buđ''ałoet Negymoľđ utcaí tdŕbebĺđtđ torpoitĺ 6pťilet }a tybel1 b1rĺíIó. 
bízgltyłíg vóIa.óuyp ľl'+ľ.{fu.I. .đ1JJđr. dĺJa.zYä'. t899.dvbeľ.

....l4./ Pđoe ure6y.kĺi" posta tđ'vĹľłla igä"gatoĺiíáł epuret buđ.apstĺ b1ľđIđ
r bĺzotted'o vÁ l anđn"l":l*uľq vđIErĺ..íłľĺ..ala}Jń1 I: , đ1áJa.l Jutalruaav*. }9o1. đvlron.* ,|:(, zĺígľrđb Jm'sok1ľo Boeta túvlľťl.e. ígazgató{giĺ őpűlet buĺ1ap gt1 b1rd1đ

' b1zottsdg vé1en6łys alap$đn 
'"*ľĺĺn*ętott 1sol.6vton

L6,/, 
]uo1ľeet. rrud.ey fĺi"ĺ{ }rolybolĹ blľé}ó }ĺzottaĺíg ľó}enéĘe aIapJrín

uĺ18vđvo. 19qŕ.: évbg'a.
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rr..-a:.;.. l.pô5 ' ?vlleii"
Buđ.apest hełe.saté4y, ÍJąi1ľetkeao'tłh.kop.pont1. {3!|J.5t.g llłł.lrÁerĺ 1;dľ ,

1 ..e'ł'l $uÖ.łpę gt u. .ó4.J. !.f osehb đ }' el-tr6 
. bt pot t n ĺí 6 v rí."

rgq#Ąy.ę- a].apJ rí4''i[::' i đł jJ o} ůŁ.J..ĺigy.a Ą9.cłu.' Év tłgn "

tsuđü}sst l{rrn.kácsy utcę.ĺíJ'1:un1 gynĘasíum holysb*r bĺ ľi]'.j }j'žÔť t-
. e,íg ĺ,t6}ele ĺĺJ,ĺ",IlJáĺ ÍTI.:]d1j jei}l ĺ1ĺJgu.tĹa'. }90tj. ÁvŁetlr.

j}uđgilQst. iJgyq-łłęlppa ÁBiĺlet páryiízal{uiĹi'' tłlru,ęíJe ľlo$vól.otott'

. iiio{J. ÉybĄrr. : '';{ťl:". ' .,,,: 
':

tsuđ{i!gBt l ,'.ľeľeąl@ .ĺTóapof T,.J(.l);.ĺl.ĺ, I?.. ła:l iJáľd ľlaľfuÉľsto1lr li!<:l.rłlr:ú

'bĺ zot ü siĺg..ľí.lonđąyr-ł alop!őĺ ĺ ; dI;)J łiJ. .j' j J trz vu,
1907 . ,5v bon.

}uđeposĺ; },Áo].ts,iíľ uLca bĺíľłí !tiuni'uoľstei1lr.ii'i'r;Iltrľd liťiľi'iiĺz tĺrľvol. ilłĺJg*

LisIi bj.ľú}cí uraoi;tHĺĺg vÚ}emőnye a}ĄpJálr' I o tl Í ,} .}uI .

ĺ.! ), .j ĺ.l iřv F . ] 90 ? . 
'5 
v'belĺ r

iĺa5"rl!1ię1ołią' l$ĺgyiĺtŁĺnd.a tlÓa6uađĺroúg1 bl.uic ľółrzványt:íľĺĺ.łoĺíg In.

. t'5za|;l iliłz'juĺŁ |'o:vol ]I ' üiJJal .jĺltt!}ĺ;ttzvtt. ].:h)i'.

évbori.

$oproľy' idtvÄäI .i(!ľ. 1:ost.a t.Ĺvĺľtl.s ĺ6.aa6stĺísBBr éJ)tĺIgt t ('ľ\'úln},

bu'ů.l'postĺ bJ,l.'.rId blzcttsó6 vti.}duđnyo.al .ĺpJĺí.n I1. .

ui.jje]. jrrtaluĺłrz.bcrtol;t. }9o9.. <íviłgn.

.Brrłl.apoet. Ml1gtr'.' iĺ17. ]1ogtľr tĺivíľđł- )ctsóľlott 'ítrijiľlíĺĺ gtľdli*lttjJ:

:' .đpü.let .Loľvotn ITI. (j.J..iJaI đ1Jłlźva. 1li}(l . óvi:olr.

fonlboľ . {iígĺ< }1 1 4 b rivt tĺĺ ee lu+ýbel 1 .blľ ĺíó' bizott a{g Ý ĺí l omó ľ4; óľo

ĺ - ; .i . }|ag|obb t eľvgt,.. nIel. iŕB k. .flzoJrb i:n. }.ĺv ĺ vĺl .o u' 1 ä 
jt uh,

. -- :------**:*
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' '. . }caetéLy,n.ĺreý ].uxus J.ň[Jĺióí]j{nt $.l-ľ,ä:.1etto .5ati].otď:-
ŕž

:"' kgl. i '

Gľóf Harĺrenuľt ľet1x,Éoska uJ kłrsĺ,óly db.1trxrrg tr:túilrjk.
}ł agy. s z o b on'i göľ iĺg-J.c el o t i ľĺ.lmiírr,r ŕ;íľ ii s eg.jłr'řu ť u,:u.i r .

Zambor sz Łib.lc1ť" vliros v:.iľoe)itíz bĺívI t6so óo zł.tó;;1téso.
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s:/ czsgl,é'g,I}n6vá5ĺ- 1ý9a j.ó

6./ t{o}oncze Đ1notľ.lJ.ey'J.ps

Tôrľoln, e.lapJd.ĺ alábbĺ nągyobb épíĺletok }stté}c mi{vesotógeu

-:---.----.-.---;ilnilil;;;;;:.*-*:.-*-,:.-;
..-----:1:-:---:--

L"/ Zoĺĺbori vagóbrě.

?,"/ üzeg16đ1 takar6kpénztáľ 1nt6pet1 iráał és hozzńcsatolt eań1loó,łívĺl1.

ő:/ Zonbor ľĺe$y'k1ľo bonvéđ gyatogoágt takte'nľaÍ

n:I N agl'kiklnđ'e. VáľÜsp,á'za,

5./ 0zegIóđ. ev. ľef . I}ägy teuplonĺ1

u:,/ !ie6gy.iĺ1ktn.de ľom. iĺĺĺtlr. oĺ,oybd.z xsk'olúJ.ľao

,:i NugykĺktnÔa vĺí osi bóľIrÍiz.

,:/ i;zeg1óđ. I{ótrlbank j.rltózot1 lrĺĺza.

9 :/ }ťa6ykrk{nd.a 6ijľögk.Jlgt1 egyhđ,a lsbolťiJa.

).o./ ľápa av. ľof ' . f oälmneutumrít.

n:/ PoIsőcz.'Magyar pap1ľ j.par ľ6sźYónytóľnaság gyđ.ľtoIepót ós }ďĹó*

bpüretdt .

12./ PľĺbákfąLva gtét 1e}okĺ ę$56 trątól'}át /.oľazy Gyultt' d1lltĺíaazo1 e ay|ítt/

].3./ .Écska gľóĺ 1ląľnoncu.rt lg!,Ĺ:r uľaaornl keet6ly{na.k ĺta,,ĺŕJ"u.

L4./ iJudapest. NaryĺrezrÍ utoal magĺ.kĺr. tĺívbebađIő rozpoľtť ó3il-tetét.

I5./ fomboľĺ Bd.os-Boü,tog vĺ{ľnog;re lĹrveeadk1 tlol5k nagĺÍľtrĺíĺdt'

*Jb }6./ Buđapeat X. k.or' oľozy-ptr1 uJ Eńlv"íľĺďt stao1okkal.
t. -,

L|ł/ Buđapost Vrr. ker. Álđna ut 2'l . 8tł po16đrĺ,.e}enl'ós keľbĹ lako}a

L8./ Nagyirtklnča Vúrosl azđ}tođ.a, na€ľ trinoz áa ľ,aog;vu'uouy tcrenn:oI.

rc.i ll6cĺ Raĺcho$ ľiĺroly u1nJ.sztąľt tandoĺos magd.n.bĺíz,ít /Yaa utca. .,,,.Bz,/
?o./ ľuoapeat VI . koľ. .}.g1s.5grd66oľ utcat polgĺírĺ. ískota ópii,}etót'

L,
-,,2L,/ ľócs. uagy. k1 r" poeta đe ÜÉFEÉl*ĺ tívtrĺla lgazgatósí€ń úpilletĺÍt.

?2:/ Bud.apeot r. Łeľ. ľeh.śľe$stdľ1 po16ár1 óg elornt ĺ sko.La óptiletet .

4a-

2,ó./ i3uđapest tX" i'aľ. ],111oo.és ľĺiżo]'tĺ5 utca saľkńil tr.gbiľ]iĺ;ľotet 0ľt1uń-

;goo 'i'e leachđz e&},(ł8iĺ}6t intérotl. ná,nő,'ti;/uóůl',,íz/ ol'ĺlz3l 0yu1a é1:1tósz*

szol og;,ĺitt. {z łngyrit ós ľi.i.z o1tó utce aaľkĺĺJo ópi.irt IIr.onelotęe
ó1tiiletot ôćł'j/đđü.L .
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.#Ż4'/.tlu.dłłpost vIIT.' ltoľ.rĺ.{ł.ĺrtt utcł 6.. ,gg" J.rI.(tmbletĺril 'bŕľb:;zj:t
łb , / i!,olĺtŁ:oľ. Foi:óľ ítilYul ĺ; s}gbi,1ďbä.iioB B1ľká}Ôi.iiĺ3 ĺt .

', 
,'?6"/ ]JuđilIleĺ.rt Ix. ;i0ľ - ĺjoľoksliľĺ utl o.l'gml l'ĺrkoIĺl ó];iĺJ.etĺrt.
:i7.,/ Ri.rdl.},sst, vII. ji'c:l:. Ár.5nrĺ rtt 5.1 . B z. ITI. on. Liĺír.h.iałlü 

"

Đ8../ Jiu<ił;ĺpe,9t. y1.1 . ' JĺBľ. Tbi1köly ut I2. fftłł I1I..egl. bdrülísń' .
2J .,/' Btrdapest : x; kôr., i|Inök-utöä-pĺ'1g4ľ1 .t5.ó ii1emt I ätcoIiít.
3o .,/ Iłu<l ĺipo Bt . vI I . ci zo ).}a]ut- + o:,,, "] ĺt,ĺ,g*i,t,.i"ut'

ěL"/ igrrd.n1rest. ľEII. )lľłiólyl ds Honok utoÍI ÍJłľkĺín lóvő 61Ô[í1 ť1u'- ós .

" }oríny lgttilĺĹi. i .

i ő2./ .BltĺJ'*.po$t. rI. Łaľl BÚttyĺíq,1 .utoaJ. po}siíľI d*.o1grłlí J':í kol{t
it.

i ,őő./ ]]uttiillost. j(oľe'3zt'J14, '.;2;jvĺłt;iezotgk ]X^';.l'üľ. BaklícÄ t.lór' .|..rrĺĺ' ]'V.älri.l-i:

i ] s.Lrĺs bđľ* tś.s nsgv tĺz1et1 ii:íznti

i+a4./ JJtrdł;.1;eĺrt ' YTII. tłłvułrzttozđ utĺln L.ÉŽ:' ]'I T.onłrlo.toĺr.ild:l,lrdllĺit.
Nł'ĺ1lJkJ,kĺnđa 8j.] . l3ogd:ĺn. 2.l1vkó po1gúi.rnootoľ ĺĺs ol.szdg1l;,.ké'rv1.ĺjłr.l'(5.

36./ BlrĺI.łpe..lt. y1J1' l('4ľ. triornÁd*u'tclr 13. s.ĺ. ĺr.Ĺoul is kolĺít.
.a7 ./ Btl'dllpest . IV , i. (3ľ. l,'eřcucz Jó zsĺrf 'rĺrkpłrt I?..lłn. . 5úľó .ĺ|ĺullnloľĺltĺilń

.- ltichd,rĺt t/.ome}oteĺ] bóľ}.g1otÁJóü.,
,a8./ Ilu'du.poot. Vr..Ij . i;ĺrr. 8zogénybĺíz téľi 5üľij'8 lĹstlr. kdpo}na ĺłuúpltó.ĺo

ép uJ bę1tozłr'üois:kel o].1nítva.

39./ ľ.íĺia. Sztn.bĺíz; tán1 ar.JHflÁN ĺ;uIaJđondü, kđpoĺő ľé6rt złĺ,rĺlĺl ápiĺJ.eĺ;

... Átátrl:-tósg }gkoyyízaó. ,. i t

,p./ Bwďĺlp6.st. YI. sĺĺľ. tohel ĺíp *ľénĺr.uü geľkdĄ.Iđvrí g.loml. }edw ríł í'j.rr-

1okolát
.\!.,/ .B]]ąail€st IJ, hcľ. MłJľczíbźí1yĺ t..ĺľi. e .lopĺ
!1 .- .r :.1

đa típüietót.

55./

i{i:ílj;í,(ts

11 .,';l.i g;.!,

J.,

42,/ Ean.ĺon)rl:]:ta' Szĺ:nt Bĺ]nedok l:gnd' llĺlgy ká;,tą}nn tomót
. : ' 1. )'

.í'.s po)głiľ| l't'kq}a óĺ ovq-

bo}s .l J]ĺl l sz g-
ľo}ĺí ge;ĺ-kel ós u} t lĺľľa]. .

. ;: .t

as1/ Budqr,oÍtt ' Jv. .nÍ. t(.1 z"1 ^otĺ Y'ĺ1ry'łl:i.: Ęri365 ttd.r.Itt.:íb{in. đ;iiilt ]r:iľcllil

r] .9ř0o10tos t)łi'vl..t}ont .
:

44,/ Bu'dapost I. k.Qľ. Is1:eilrlrogyÍ' ľonl . }iir{.lr., tomplrrľ :it6;;ĺtósót óĺĺ LrJ

bÜ].toz łłttĺrL veIťí oI]. jtáeđ'ü.
.45'/ 

Buct.r;loet Kailosztríe-ŁÍo8u oľi saĺĺkęsfóvi.mgl' vĺs'DĺiivoŁ 6yáľt ős ĺľoĺiłi::", ó1:l.i..totĚlt.*
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tl ińal t'. erniejitáblá ar aj tbl iat (iliľa küIdćs) |' o}clĺrJ. i).sszĺ:ł;cĺl : l tllĺJlrl

JtĺdÍt Horvath <jutkahoj@gmaEl.com:.o.i Éř

emléktábta áľajánlat {úiľa ktildĺás}
2 Üzenet

kő feIdolgozás <nlindenkokft@grnai|.coln>
C ĺmzett: jutkahoj@gmail. com

Tisztelt Asszonyoml

megkeresésére az a|ábbi áraján|atot adju|<:

2015. lrovęlliller 2f]. 16:48

45 x 35 x 2 cm méretŰ mészkólap
4 db ĺyuk fúrása rozettának
4 db rozetta
Vésés

Fe|szeľelést is megoldható.

|tt élt és a|kotott
e háztewezője
Ba|ázs Ernő
mtjépítész
í856-1 930

tnkormányzat és a Csa|ád 2015.

Tisztelettel
MindenkŐ Kft
Vastag Mihály
kófiaraglmester

4500,-+ Aía
1200,r.4fa

3400,+ Ą1ą
24600.-.ł.Áfa_ss700,;-i$ä*

Judit Horvath <jutkahoj@gmait.com>
0ímzetĺ GÖľrg Aglles <gorogagnes1942@9nlai|.com>

ľorrvaľdę;d lnessage -,:. -...'.-..'.'

From- l<ŕj fe|doIgozás <ľlrĺlrdenkokÍt@gmaiĺ.comr
Date: 

.t-ĺru, 
26 ltlclv fĐ1516''48,.?-9 +0100

S u bjĺ;ł.;t: e ĺn lęktá tr|a ;iľ;'rjá n lilt ( Ůj ľa kÜ |rl es )-l^ĺl 
: jutkah<rj @g ma i|'conl

Tl szteĺt Assz-o nyoľľt !

nre.c; ke resěsé ľe az a ĺá|.lbi áraján |atot Ĺrdj u k'

4ĺj x 35 x ]2 cľlr ĺnĺĺľĺ.ltii ľires.zkĺ'ili:l:l złli0Ü'-+ Áĺa
'ł dłr łyuk Íťlrás:l roľĺłtĺĺłlłl.ik 1200.-+ Áfĺ,l
4 dlr rozoĹĺĺ": .]4DÜ'r Áíł:
Vésés " 2460o..{.Áfa -

i.,\źr i{jł:łiili $Jí,iv()i} (i! VijIr j.lĐiv{r j

201 5. november ?-6. 2.2:37
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