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iselő-testĺilete számara

Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

1. stróbl Mátyĺás még201'5. deceĺnbeľében fordult onkormánpatunl.hoz azza| a kéľessel,

hogy nagyapją Stróbl Alajos szobrasaniĺvésztiszteletére szeretn,ének az unokĺák emléktáblát
elhelyezni, a róla elnevezett utca valamelýk épületén. (1. melléklet) A táblák elhelyezésére
vonatkozóan azőtatöbb alkalommal történt egyeďetés.

Liptórijvári Stľóbl Alajos (Liptóújvar' 1856. június 2t. _ Budapest, 1926. december 13.)

magyar szobrász, a szőaadforduló magyaľ szobraszatarrak vezető egyénisége. Edesapja
stľóbl József (1812-1886), a gróf németujvĺíri Batthyany.család uradalmi ispanja' édesanyja

Ugrostek Karolina. Bécsben Caspar von Zumbuschnál tanult 1876 és 1880 között, de młír
|877-tő| kiállító művész volt. 1880-tól kezdve 40 éven át ő volt Magyaroľszźry|egfog|a1koz-
tatottabb emlékműszobrásza, állami, egyhźní és magĺán megľendeléseket kapott. Egyben a

Magyar Királý Képzőmiĺvészeti Főiskola taĺźraként tevékenykedett szintén mintegy négy
évtizeden át. Miiteľme Budapest VI. keriiletében, az Epľeskertben volt. 1913. novembeľ 9..
én I. Feľenc József ma1yaÍ király nemességet és a,,liptóújvárź'' nemesi előnevet adományoz.
ta neki. A Józsefuáľosban található legjelentősebb alkotrásai: Aľany János szobra aMagyar
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BBľpnĺeszTÉsRE ALKALMAs

Váľosgazdálkodási és Pénzĺiryĺ Bizottság véleményezi x
Emberi Erőfoľľás Bizottšág véIeményezi x
Határ ozati jav aslat a bizottsáE, száEnfu a:.

A Városgazdátkodĺĺsi és Penzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testiiletnek az etotĄesz.
tés megtárgyalását.
Az Embęri Erőforras Bizottság javasolja a Kęviselő-testĺiletnek az előteľjesztés megtfu.
gvalźsźt.
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Nemzeti Múzeum keľtjében' SemÍnelweis Ignác szobra a Gyulai Pál utcában, a Fiumei úti
Sírkeľtben a Kossuth Mauzóleum szobrai. Sírja szintén a Fiumei úti temetőben található.

2. Mireísz LászIő, a Tan Kapuja Buddhista Egyhaz vezetője 20L6. novemberébeĺ azzaI a

kéréssel ksreste meg onkormanyzatunkat, hogy Dr. Heténý Ernő tiszteletére emléktáblát

szeretnének elhelyezrri a Múzeum u. 5. sz. alatti ętilet fa\źn. (2. melléklet)

Dľ. Ileténý Eľnő 1912. februźr I3-én szüIetett Budapesten, evangélikus családban. Édes-

apja, Heténý-Heidlberg Albęľt zętlęszęrzo. karmęstęr, édesanýa a székely-szősz szźrmazěp

sú Heidel Erzsébet, a kor ismert színmĺĺvészrője, énekesnője.

Hetený Ernő iskoláit Budapesten végezte. Szabadúszó lijságíróként főleg színhazi lapoknak
dolgozott. Számos foľdítása is megielent. Fiatalon bejaľta egész Európát. 1931-ben olaszor-
szźĺgbanjáľt, ahol találkozott egy Pađma neviĺ osztrtlk szźtrmazású szeruetessel, aki megis-

mertette vele a buddhista tanokat. Padma azza|vźlt el a magyar fiatalembertől, hogy a budđ-

hista papi rendhez :rrrtozásátkozli a németországi buddhista vezetőséggel, és ha szfüsége
lesz rá, a német egyhäznźĺ jeleĺtkezzen hivatďos elismerésę ügyében. A háboru utan Heté-

ný Emő rá hivatkozott, amikor a németország missziós közponfuĺíl az akkori vezetőség

e|fogadta 1938-as felavatasát, és igazolta, hogy jogosult Magyaľországon buddhista vallási
közösséget létrehoani (ennek dátuma: Beľlin, 7952.II. 18.). Ez a đźnrct a magyarorszéęs

Buddhista Misszió megalakulásanak tényleges napja, meľt hivatďosan a magyźIr állam csak

1957 sorĺán ismeľte el a közösséglétezését. 1956. november 2-anpeőig a Legfelsőbb Rendi
Tanács és Lĺíma Góvinda a ''doctoľ philosopiae buddhologiae'. címmel ismerte el munkássá-
gáľ. A Magymországi Buddhista Misszić' 1'952 óta képviseli hazankban az AMM rendet,

mely 1956.ban Kelet-Euľopai Központtá nýlvánította a Buddhista Missziót, hogy a szom-

szédos országokban is előmozdítsĺák abuddhizmus fejlőđését. Dr. Heténý Emő celja azvolt,
hogy kiépítse és megszilaľdítsa az első magyaľ buddhista vallási közösséget' kÍilfiilđi kap-

csolatok segítségével stabilizálja he|yzetét, és olyan autonóm vallasi közösséggé tegye,

amely részľehajlás nélkiil kęes a kiilönböző buddhista iľanyzatok és iskolak kęviseletoe.
Konce,pciója szeńnt az érdekLődőknek a Buđdha tanításával, mint erységes egésszel ajánla.

tos megismerkednifü, és hozzá kell jutniuk a buddhianus szentirataihoz és irođalmźůtoz,

hogy a Tanítást minđennapi életĺik elevęn gyakorlatává tehessék. BzteÍtę sziikségessé a $ő-
rösi Csoma Srándor Budđho1ógiai|ntézęt|étrehozźsát, melyet a Buddhista Misszíó és az AĄa
Maitľéja Mandata Rend közösen alapított meg a 2500 éves Buddha-évforđuló (Dzsajantí)

iinnepségei keretében 1956-ban Berlinben. 1'950-|954 között Heténý Emő teológiai és oľi-

entalisztikai tanulmanyokat folytatott az Eötvös Lorand Tudomáĺryegyetemeĺ és a Római
Katolikus Hittudomáĺrý Akadérnirín. Ligeti Lajos tanítvanyaként a klasszikus tibeti nyelvet
is e[sajátította. Pálos Istvĺín doktoľ segítségével megismerkeđett a kínai akupunktura gyć,gyl-

tási rendszerével. Dolgozott a Hopp Ferenc Kelet-Azsiai Múvészeti Múzeumban és az Ipar-

miivészeti Mrizeumban, valamint közremfüödĺitt a Nęrajzí Múzeum lamaista gyujtemé-

nyének feldolgozasában. A Kőr<isi Csoma Sandor Buddhológiai Intézet 1990-ig múködött,

mint papi szeminárium és tuđományos intézet, kapcsolatokat epítve ki a nemzetközi tudo-

mányos intéanényelĺĺ<el és buddhista központo}J<a|, az el nem kötelezett éľdeklődók számár

ra is lehetővé téve a Dhamma megismerését és tanulmányozäsétt' közremiíködve mintegy 30

könyv kiadásában. Azlntézet felęítésében,megszgrvezésében és múködtetésében egészen

hďrĺlukig felbecstilhetetlen értéHi segítséget nýjtott két kiváló mawat orientalista, dr.

Fęlvínczi Takács Zoltán pĺofesszoľ, aki a Buđđhista Misszió tiszteletbeli elnöki posztját is

betöltotte, valamint dľ. Baktay Ervin professzoľ, aki aztntézettanĺíraként és lektoraként dol-

gozott. A Magyarországs Buddhista Missziónak a|apításátći 1990-ig dr. Heténý F;rnő vo|t az

ügyvlvője, aki 1956-tól az AMM Rend Kelet-Európai Tartomanyfőnöke és a Kőľösi Csoma

Sándor Buddhotógiaĺ Irftézet ígazgatója tisztét is betöltötte. Keleti útjai soran járt Indiában,

Mongóliában, a Burját Köztaľsaságban, Laoszban a helý buddhista kolostorok vendégeként.

Beavatást nyert tíběti és mongolŃagýámĺáktól, és l982-ben részesiilt oszentsége a XIV.
Dďai Lźmĺa áůdásábaĺ, akivel irtjai soran hiĺľomszor ís ta|źtkozott. 1999. szeptember 17-én

halt meg. Ha|álźig a Múzeum utca 5. sz. a7atti haz e|só emeletén lakott.



3. 2017. április 12-éĺ Hegedűs D. Géza, a MASZK országos S,ziĺészegyesület eln<ike, az-
za| akeréssel kereste meg onkormányzatunkat, hory Margitai Agi Kossuth-díjas sziĺlésznő
szĹiletésének 80. évfordulója tisztelęttel emléktźtblźú hetyezzeĺ e| a Tęleki teÍ 7. sz. alatií
sziĺlőhazának fa|źn. (3. mellékleQ

Maľgĺtaĺ Ágĺ 1euaapest, |937.jritius 12. _ Budapest,Z}l4. noveĺrrber 4.) Kossuth- és Jászai
Mmi.díjas magyar színmiĺvésznő, erdemes és kiváló miĺvész, a Hďhatatlanok Tarsulatának
örökös t"siu. Gimnĺázirľnba nem járt, és nem tett erettségi vlzsgätsem. Érettségi nétkĹil vet-
ték fel aSziĺlhén. es Filmművészeti Főiskola színész szakźra.1958-ban a főiskola elvégzése
utĺín Pécsľe k€rtilt a Pécsi Nemzeti Szinhazbu ahol1962-ig játszott. I96243-baĺ a kecske-
méti Katona József Szíllhźu tagja volt. 196344-ben a Petőfi Szinházbaĺ szerepelt. 1965_
1968 közĺitt a Miskolci Nemzeti Színhánbaĺjátszott. 1968_1970 ktizött a Milaoszkóp Szín-
pađon lęett fel. 1970_1972között a Szegedi Nemzeti sziĺ:|hźlz,1972_1978 között a József
Attila Snnhäz,1978_|982 között a szolnoki Szigligeti Szirház tagia volt. |982_1990 között
a Mafilm tĺáľsulatának volt a tagja. 1990-tő1 újra a Miskolci Nemzeti szft1hźlz tagtra. |992_
1996 között a Magyar Színészkamara ügtrrvivője, 1999-től a Győrí NeÍnzeti sÁrlÍĺiáz foglal-
koztatÍa, később szabađúszó voh. Érdekes, eneľgikus, sánes egyenisége, jellegzetes hangia
dľámai és vígjátéki szerepekben is kitíĺnően éľvényesĺilt. Díjai: Iászu MaÍi-díj (7962), clĺ-
cagoi Ezüst Hugó.díj (1980), Éľdemes miívesz (1981), a filmszemle díja (1981), Kiváló mii-
vész (1989)' DáTmé-díj (1995)' a szinbźai talrźikoző díja (1995), a ffvárosi ĺinkormłínyzat
szirůlźľ:i díjaQolz)' Órokos tagaHa|hatatLanok Taľsulatában (2006), Kossuth-díj (2010).

4. Vĺáľgedő Tamĺĺs, a Magyaĺ Piarista Diiíkszövetség Választrnźnyźnak elnöke f017. április
19-én azza| a kéľéssel fordult onkormĺánpatunklroz' hogy erykori iskolájuk, a Mikszáth
Kálmán tér 1'. sz. alatti éptilet falĺĺn emlékĺáb|źlthelyentének el. (4. melléklet)

A Piaľista Rend a 2017. évben tinnepli a Rend alapításrĺnak 400., a rendalapító Kalazaĺct
Szent József szeĺrtté avatĺísának 250. és a budapesti Piaľista Gimnĺázium fennállásĺának 300.
évfordulóját. A Gimnázium 1953 és 2011 között míĺködött a Mikszáth ter |. sz. alatti ęti-
letben, a jeleĺrleg is élő öregdifüok tulnyomó többsége ittvégezte tanulmányait.

II. A beterjesztés indoka

A Józsefułĺrosi onkorĺnányzattulajdonában lévő közterületek haszrrálatźrćiés használatĺának
rendjeről szóló 18/2013. (\I.24.) önkormányzati rendelet a|apjźn a Kęviselő-testíilet dön.
tése szĺikséges a miivészeti ďkotásnak minősülő tráĺgyak, valaľnint a miívészeti alkotĺísnak
ne,m minőstilő vallási, kultrľális, töľténelmi szimbólumok, emléktáblak elhelyezéséhez.

A rendelet szabályozza az e|he|yezéshez szĺikséges kérelmek beadrási hatáľidejét is. Ameny.
nýben a mííalkotiĺs tenrezett elhelyezésére az év második 6 hónapjában keľĺilne sor, akkor
az adott év mĺĺľcius 3|. napjźigkell benýjtani a kéľelmet. ,,A benýjtott i)sszesített lrBrel.
melről a Képviselő-testiilet a benyĘtási határidőt követő 60 napon beltil dÓnt.''

201'7. marcius 3l-ig, illefue az aztkövető 30 napon beltil, a döntést e|ókészitó időszakban az
előaneĺryekben ismeľtetett kérelmek eľkeztek a Polgárrnesteri Hivata|hoz, melyek a hivat-
kozott önkormanyzati rendelet hatźiya a|átartoznak. Mindezek alapjĺán a Kęviselő.testĺilet
döntése sziikséges a kerelmekkel kapcsolatban.

ilI. Diintés célja' pénzĺigyi hatása

A döntés céIjahogy a Kęviselő.testĹilet a művészeti alkotásnak minősiilő tárgyak, valamint
a míĺvészeti alkotásnak nem minősiilő vallási, kulturális, tĺirténelmi szimbólumok, emléktĺíb-
lák elhelyez éséhez hozzájétrulását adj a.
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1. Stróbl Alajos emléktáblájának elkészíttetésére és elhelyezésére a kezdeményezo nęm
rendelkezik teljes kĺiru artyagi foľrással, ezérttźľrlogatást kér. Atáblabekeľiilési k<iltsége

előzetes becslés alapjtnbruttó 200 e Ft, melynek fedezetét Santha Péterné alpolgáľmester
keretéből l00ę Ft-tal javaslom támogatni. A támogatást 11 e Ft egészségngyihozzźĄőĺu-
lás terheli.

2' Dr. Hetényi Eľnő emléktáb\ájźůloz nem kéľtek arlyagi hozzájćralást, ezért az fedezetet
nem igényel.

3. Margitai Ági emléktáb|ájának elkészíttetéséľe és elhelyezéséľe a kezdeményező nem ren-

delkezik teljes korű anyagi forrással, ezért ŕĺnogatást kéľ. A tźtbIa bekeľiilési kĺiltsége
előzetes becslés a\apjánbruttó 200 e Ft, melynek fedezetét Santha Pétemé alpolgármester
keľetéből l 00e Ft-tal javaslom támogatni.

4. A piaľista emléktábla elkészíttetéséhez és elhelyezéséhez a kezdeményęző nem kér anya-

gi támogatást.

IV. Jogszabályĺ kłiľny ezet

Maryaroľszág helyi önkormányzatairól szőlrő 20|1. évi CLXXXD(. törvény (Mötv.) 42. $ 8. pon$a

szerint a képviselő-testtilet hatáskörébőI nem ľuhazhatő ät a közteľü|et elnevezése, koztéri szobor,

miĺalkotás źi|ítása.

A Képviselő-testiilet döntése azMőtsl' 23. $ (5) bekezdés 13' pontján, valamint a Józsefuárosi on-
kormányzat tu|ajdonában lévő köztęľületek használat.áról és használat.ĺínak ľendjéről szóló l8/2013.

(IV. 24.) önkormányzati rendelet 5.s (2) bekezdés 23. pontján alapul.

Kéremaza\ábbihatćlrozati javaslatelfogadrísát.

Határozati javaslat

A Képvĺselő.testĺilet úgy diint' hogy
l. hozzźĄatulását adja Stróbl Alajos szobľászmtĺvész tisztelętére a Stľóbl Alajos utcában

emléktábla elhelyezéséhez,bruttó 100 ę Ft anyagi tamogatás biztosítasa mellett, azza|,

hogy a tábla pontos hetyét és szövegét egyeztetnie szĹikséges a Józsefuáľosi Polgráľ-

mesteń Hivatal Varosépítészeti Iľodájával.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. május 1l'

2. hozzájtru|ásátađjaa Tan Kapuja Buddhista Egyhaztészéte Dľ. Hetényi Ernő emlék-
táb|ájánaka Mťlzeum u. 5. sz. atatti épületfalántöľténő e|he|yezsséhez.

Felelős : polgĺĺľmester
Határidő: 20t7, május 1 1'

3. hozzájźtulását ađja aMASZK oľszágos Színészegyestĺlet részéĺe Maľgitai Agi szín-
mrĺvésznő tiszteletére a Telęki tét 7. sz. ďatti éptilet tér felőli oldalán emléktábla elhe-

|ryezéséhez' bruttó 100 e Ft anyagi tamogatás biztosítasa mellett.

Felelős: polgármesteľ
Hatáľiđő: z0t7.május 1 l.

4, hozzájźĺrulasát adja aMagyar Piarista Diákszovetség áltď kezdeményezett, a Piarista
Gimnłáziumnak emléket rillító emléktábla Mikszáth tét 1. sz. alatti épület téľ felőli ol-

dď án töľténő e|hely ezéséhez.

Felelős: polgáľmester
Hatríridő: 2017 . máius 1 1.
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5. ahatfuozat 1. és 3. pontjában szeľeplő tamogatás éľdekében az onkormtnyzatkiadĺás
11107-01 miiködési cél és általĺínos taľtalékon beltil a Santha Péterné alpolgármester
saját keret _ önként vállalt feladat - előfuényzattőI2ll e Ft-ot átcsopoľtosít a 11105
cím _ önként vállďt feladat _ mfüodési célú támogatasok á||amháztartason kívülre
kiadasi eloírźnyzatáta2D0,O e Ft-ot, a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hoz-
zájara|ási adó előiľányzatźra 11,0 e Ft-ot.

A diĺntés végrehajtásátvégző szcľvczcti crysóg: Vĺńrosópítószeti lľoda, Pénzĺĺgyĺ Ügy-
osztály

Budapest, 2017. május 2.

T<ĺrvényességi ellenőrzés :

Danada.Rimán Edina
jegĺző

Sántha Péteľné
alpolgármesteľ

nevében és megbÍz{sából c

A--*k+++
aljegyző 

a /
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STROELAI"AIAS
EMLÉKHELY ALAPrľVÁNY

1014 BUDAPEST Balta köz'4.

Dr.Kocsls Máté po|gármester Úr ľészére.

Tisztelt Polgármester Úrl

Budapesten, 2016 február 11.én

Mti|t év decemberében e.mai| formában fordu|ťam az on titkárságához e8ľ onnek cĺmzett |evé|ben,

néha| nagynevű nagyapámról'liptÉujvári Stróbl Alaios szobrászmŕívészről eInevezett utca el4én egy ,-
ismertető táb|a e|helyezésg táľgyában. Mive| az e.mai|re nem érkezett visszajelzés titkársága (
részéről, ezért kérésem et aján lott |evé| formá ban megismét|em :

Ez évben tinnepe|jük a neves szobrászművész 160 éves születési évfordu|óját és em|éksztink

ha|álának 90 éves évfordulójára, me|y indÍtéka lehetne e je|zett táb|a e|helyezésének. Kü|földi

nag1ĺvárosokban a neves személyekről e|nevezett utciik e|ején gyakorta e|he|yeznek ismeľtető
táb|ákat, hogy a város lakóin kívül az oda látogató turisták is megismerjék az utca névadóJának

szemé|yét. Budapesten is kezd e|terjedni ez a szokás, így ľemé|hető, hogy az ön kerülete is

csatlakozik ehhez.

Az ln álta| vezetett Budapest Vltt. kerületében számos Stróbl Alajos alkotás talá|ható, ho8Y csak a

legismertebbeket emlĺtsem: Arany János szobra a Múzeumkertben, il|. Semmelweis |gnác szobra a

Rókus kórház e|őtt. A|apíwányunt a ,,Strob| A|ajos Emlékhe|y alapĺtvány', kls lsmeretterjesztő
füzeteket je|entetett mep és készü| kiadni Stróbl Alajos köztéri szobrairól. A várhatóan tavasszal

meglelenő 4. számú füzet a je|zett két szobrot készítésének körĺilményeit fogja bemutatni. Az 5.

számú füzet szintén az on kerii|etében lévő Fiuľňei úti sírkert nagyapánk á|ta| készített sĺrem|ékeit

(pl. Kossuth Mauzó|eum) ismertet| majd.

Fent jelzett ismertető táb|ára csa|ádunk felaján|ja a szobrász fiata]kori tinarcmását (me|léke|ve a
plasztika fényképe), melynek negatĺV formája biľtokunkban van. A neÍn nemes anyagbó| készített

másolat így a k|vltelezés |dejét és kťiltségét le|entősen csökkentené.

,frlaqą
/
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Kérem Po|gármester U rat, kérésünket tá mosatóa! ]erJessze kerületén .

Kedvező vá |aszá ba n b fzva, maľadok megktl lön böztetett t|sztelétte|
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Tĺsztelt lvĺínyĺ Cyórgvvér Főépitész Ásszoný

i Me||éke|ten kij|döm o,tervezett em|éktĺíblo..|ĺítvőnytervét... Mđrvĺíny
l o|opro szeretnénk oz em|él<sorokot és o szimbó|umokot,,vésetní.., 50 X

33 cm.es méretben. A Íőbeiőrot jobb oldo|ĺín a zósz|őtortĺí o|ott
kívĺínjuk e|he|yezni. ohogy ąme||éke|t képen is |ĺíthotó.

Tiszte|ette| kárj Ĺik o Józsefvđros i onkormđnyzot Képvise|ő Testtj|et ét,
i hogY engedé|yezze szĺímunkro az em|éktĺíb|o kíhe|yezését, Kérésünkke|

megkere.stí.ik o Múzeum 5. szĺím olotti |okókozosség hőzref erelsét is,
oki nem eme|t kifogĺíst ąz em|éktő]ą e|he|yezése e||en, de csak az

i onkormđnyzoti Képviselő TestÍ.i|et pozitív döntés e esetén odjo
. hozzójóru|ĺfuđt o tđblo f e|rąkąsőhoz.

Kéré,sunket írott formĺíbon o terv.me||ék|etekke| együtt jövő héten
tudom postĺízni az önszđmĺíro. Remá|em, how időben megérkezik.,

Köszönettel.

i4 ire isz Lőszlő egyhőzv ezet ő

A Tan Kapuja Buddhista Egyhóz
1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
tel: (1) 783-7491 . honlap: www.tkbe.hu
hírlevélre fel- és łeiratkozós: ideklikk
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Kedves lvĺínyĺ eyörqyvélr lrodovezető Kisosszony!

Egyhđzunk szeretne egy em|éktőblđvol tiszte|egni Dr. Hetényĺ Ernő
(Lĺímo Dhormakírti Podmovodzsro) e|őtt, oki 1951-ben o|opítotto meg
Mogyororszőg e|ső buddhisto kisegyhőzőt, és okinek munkĺíssĺígo
a|apvetően jĺíru|t hozzőo mogyor buddhizmus rendszervđ|tĺfu utĺíni
fe|virőgzĺísĺíhoz. Ernő bĺícsĺ ho|ĺí|ĺíig o WrI. Múzeum u. 5. e|ső eme|etén
|okott. Ho|ĺí|a utđn oz orökösök o |akĺíst e|adtĺík, és már semmĺ sem
em|ékeztet ehe|yen orro, hogy mi|yen fontos és je|entőshe|yszíne volt
e |okĺís o buddhizmus, o buddhisto vollĺís mogyororszógi
megszü|etésének.
Kérjük ont, hogy tő1ékoztasson bennrinket egY,ą Múzeum u. 5. szĺím
f őb ejőrato f o| ĺíro f e ! ro khot ő em| ékt őb l o ön ko rmĺínyzot i
eng edé|y ezt et és éne k rÍtj ĺíró | -mĺí dj đró l.

Kđszönet t e|: i4 ire isz Lőszlő egyhőzv ezet ő

http : //www.tkbe. hulemleko I dolldr-hetenyi-erno-lomo-dhormokirti-
podmovodzsro

A Tan Kapuja BuddhÍsta Egyhóz
1098 Budapest, Bijrzsöny utca 11.
tel: (1) 783-7491 . honlap: www.tkbe.hu
hírlevéIre fel. és leiratkozós: ideklikk
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MASZK
orczígos Szhészegyes ĺilet

aI033 BudaPest, Varosvőrĺ út 101.

VIII. K€ľtilet Józsefu áľos
Polgáľmesteri Hivďal
Kocsis Máté
polgárĺresteľ úrnak

Tisztelt Polgármester Úr!

e- ma i l : mdsz k, orszaą oss zĺ neszeoyesu let@ t. o n l ine, h u
www.naszk.szinesze.oyesuĺet'hu 7Ą,

Iktatásľa étkerĺtt'
20ĺ7 ÁPR | 9.

jt],ĺtľľÉĺcĺi Ônk

2017 ÁPR 1LW:
,' ..,..;iÍIíYahh 7

teĺefon: 413-ó78ó
kőzpont: 321-l120

l-J

&5
ElÜszám:

a magírm nevében

EBBEN A HÁZBAN SZÜLETETT
MARGITNÁol

(re.37-2014),
sZINEsZI\ło

KossUTH. És ĺÁszĺI MARI.DÍJAs, KIvÁLo És Énopvĺps vĺÚvÉsz

ányzat

Margítai Ági nemcsak kiemelkedően tehetséges miĺvész volt, de a

miĺvésztaľsadalom pľoblémaérzékeny segítője volt, alapító tag1a a MASZK
oľszágos Színészegyesületnek.
Mível szervezetiink igen szűkiis köľiilmények között működik, aĺyagi
hoz-záljám|álst nem trrdunk felajanlani, de az előkészítés és kívitelezés soľán

egészen a tźb\aavatźs megszervezéséig minden közľemiiködésiinket
felajánljuk'
Ismęrve Polgáľmester Úr miivészet és művészpáľtoló egyéniségét, bízunk
kedvező döntésében.

Szíves v áůaszát vaľj uk.

Tisztelettel:

ĺ//A7t- --ł
// HegedíisD.Géza,, elnök l

ą o

Ełęz,ľň

Budapast, 201 7. ápľilis 4.
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IłiAGYAR P|ARISTA DńKszöVETs

Budapest Vl||' ker. Józsefuárosi önkormányzat

Dr. Kocsis Máté po|gármester úrnak

1082 Budapest

Baross utca 63-67.

Budapest, 2017. április 19.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Piarista Rend ebben az évben hármas jubileumot iinnepel: a Rend alapĺtásának 400., a renda|apító

Ka|azanci Szent József szenttéavatásának 250., és a budopesti Plarlsta Gimnázium fenndllósónak 300,

évfordulót. Ezen a|ka|makbó| mi, a piarista öregdiákokat tíjmörÍtő Magyar Piarista Diókszövetség

tervbe vettük, hogy egykori iskolánk, a nnikszáth Ká]mán téri Sophianum épületén emléktáb|ával

öriikÍtjük meg, hogy itt műkiidött 1953 és 2011 kiizött a Piarista Gimnázium. Ez az időszak ma (még)

hosszabb, mint amit a piaristák 1917 és 1950 kiizött, illetve 2011 óta a Duna-parti épü|etĺikben

töltöttek. A je|enIeg élő budapesti öregdiákjaink túlnyomó ttibbsége is ebben az épii|etben végezte a

középisko|ai tanulmányait.

Szándékunk mewa|ósítjsához kérjÜk tisztetetettel a Polgármester úr támogatásával a Budapest

Józsefuáros önkormányzata Képvise|őtestületének hozzájárulását.

E|képzelésünk szerint az em|éktábla minden tekintetben párdarabja lesz a Sacré Coeur diákjai és az

,,ostromgyerekek" á]tal 2005.ben á||ĺtott táb|ának: két ablak közötti elhelyezésében, anyagában,

színében, betűmĺntájában, a táb|án e|helyezett re|ief stÍ|usában. A dombormű a Renda|apítót

ábrázo|ja. A táblát ugyanaz a művész, Mátyássy Lószló készíti, akive| megköt<itt szeződésünk van. A
Mű|eírást az 7. sz, Melléklet mutatja be.

A tábla szövege szel|emében is igazodik a Sophianum |ntézet em|éktáb|ájához. A fe|irat Ęy szól:

Ebben az épĹiletben
működött

1953 és 2011 között
a budapestipiarista

rendház és gimnázium.
Az itt é|ő tanárok

a legnehezebb ĺdőkben is
maradandó pé|dát adtak
becsü|etes kĺtartásukka],

szaktárgya ik magas szintű oktatásáva|,

Cím: 1052 Budapest, Pĺarista köz 1.

Internet: http: / /www.mpdsz. hu
Tetefon / Üzenetrögzítő: +36 1 486-443f

E.mait cím: elnoksee@mpdsz.piarista.hu
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diákjaik emberebb emberré nevelésével
és ha|k szavú aposto|i munkájukkal.

Há]ával
a Magyar Piarista Diákszövetség

a Rend a|apításának 4@.
és az isko|a fenná|lásának 300. évfordulója évében

Az 2. sz, Mettéktet mutatja be a grafikai tervet. 
20t7

A táblát 2077. mójus 27-én egv, a Mikszáth térre összehívandó ĺĺregdiák.talá|kozó keretében kÍvánjuk

fe|avatni, majd átvonulunk a Duna-parti Piarista Központba, aho| Ünnepi napot tartunk. (A rendőrségi

bejelentést megtesszük.)

Természetesen a táb|aá]|ítási tervünkke| megkerestük a tu|ajdonos Pázmány Péter Katolikus Egyetem

rektorát és dékánját, hogy a tulajdonosi hozzájáru|ást megkapjuk. Az épü|etben székelő Bö|csészet-

és Társada|omtudományi Kar a szükséges személyes tárgyalásokhoz Zeleznik Zsolt ura! a PKKE

műszaki igazgatóját jelö|te ki. Ta|álkozásunkkor az igazgató úr szóban tájékoztatott, hogy mind a
Rektor úr, mind a Dékán úr támogatja szándékunkat' Ezt támasztja a|á, hogy a tábla helyében

azonnati megegyezés szü|etett (a 3. Sz. Melléklet fényképén a tolla| bejelö|t hely: a bejárattó| ba|ra az

Egyetem saját és a Sacré Coeur táblája között fennmaradt ablakosztás). Ezután már az Egyetem

készítette el a 4. sz. M el I é kI etben be nyújtott láWá nytervet'

A 5. sz. Mettéklet az MTA Nyelvtudoľnányi |ntézet hivatalos á|lásfoglalását tartalmazza, hogy a tábla

szövegezése nyelvhelyességi sze m pontból nem kifogáso|ható.

Ahogy véglegesen e|készü| a relief gĺpszmintája, kérni fogjuk a Magyar Alkotóművészeti Ktĺzhasznú

Nonprofit Kft.-től a mű zsűrizését. A művész e|őĘe|zése szerint erre április 27-28. kłirül kerülhet sor.

Az írásos tulajdonosi hozzájárulást és a zsűri szakvé|eményét tehát hiánypótlásként tudjuk a

közeljiivőben benyújtani.

Mindezek a|apján kérjük még egyszer Po|gármester úr támogatását az engedé|y k|adásához, s egyben

t|sztelette| meghívjuk Ôht és a kerü|et Vezetését Pest-Buda legrégibb középiskotája, az egykor a

kerület területén is mÚködő Piarĺsta Gimnázium em|éktáblájának avatására.

KöszĺinetteI(/.N
I

Várgedő Tamás

az MPDSZ Vá|asztmányának eInöke

!iĺ.AGYAR PIAR|STADńł
ĺ0:? BUDAP,:$tvsľsec

ľĺansb kÖz í.

Cím: 1052 Budapest, Piarista köz 1.
lnternet: http: / /www.mpdsz.hu

Telefon/üzenetrögzítő: +36 1 486-4432
E.maiI cím: elnoksee@mpdsz.piarista.hu

A,



1. sz. Melléklet a Piarista Em|éktáb|a Felhaszná|óiszerződéshez

MŰtEíRÁs

,, Piarĺsta Emléktábla,,

A Budapest V|||. kerü|et Mikszáth Kálmán tér 1. számú éptiletben működö,tt a Sacré Coeur

szerzetes nővérek Sophianum iskolája a második világháború alatt, és az azt mege|őző években.

A háború után nem sokka| a Piarista Gimnázium kiiltözött az épü|etbe.

2005 - ben a Sophianum volt diákjai em|éktáblávai emlékeztek isko|ájukra , idén ZoLl-ben a vo|t

piarista diákok is emléktáblát hetyeznek e| a hom|okzaton közel a már meglévő em|ékhez.

Mive! az új tábta a régi párjaként je|enik meg, méretében, kompozíclójában és anyagában

megegyező |esz azza|.

A táb|a hosszúkás, tég|alap formájú, 135 cm magas, 60 cm szé|es, 3 cm vastag. Anyaga fekete

gránit. A kőlapot 4 db. 10 mm átmérőj{ĺ csavar rögzÍti afalra, a csavarfejeket bronz rozetták fedik

|e. Az em|éktáb|a fe|ső harmadában egy 33 cm átmérőjű bronz dombormű |átható,

Ka|azanci Szent Józsefnek, a piarista szerzetesrend a|apítĄának portréjával. A táb|a alsó

kétharmadában van a fe|irat homokfújt antikva betűkkel, laparannyal aranyozva.

l,r t ;

/tŁ,v-t-.
Mátyásśy Láczló

szobrászmiĺvész

ł-üĹ',
Budapest 2017 03 30

!"
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EBBBN AZF'PTJLBTBEN
,l

MUI(ODOTT
1953 És 20Il rozoľľ

ABIIDÁPESTI PIARISTA
REND ItÄZ,És GIMI.ľÁzIUÄÄ.

AZTĺľ ŕiĺő TANÁRoI(
,, ALEGNEHEZEBB

rnŐr<nFN Is MARADANuó
pÉľ'pÁľ ADTAI(
ľncsÜLETBs

IďľĄRTÁSUKKÁL,
sze,r<ľ4.ncYAII(,MĄGAS
szrNTU oI(TATASAVAL,

DrArqArr( ,
BMBERBBB,Eł{BERRE

,NEVELESE\ML,
Es I{AtI( szĄvu

ÁP o sToLI MUNI(AJUKI(AL.
rlÁĺ,Ávĺr-

A MAGYÁR PIARIsTÁ orÁrszowľsÉc
Á REND ĺĺĺpÍľÁsÁľex łoo.

És ĺzIsKoLA ľpľľÁĺr,ÁsÁľĺr aoo.
ÉrzľonpuĺalĺÉrrugľľ

20L7

4^r



EEI

ffiłtŕ
w5

ffi!
!ĚtiiÍ

I

,ĺ/1|(



.)re MAGYAR TUDoMÁNYos AKÁDÉľĺln
NYtrLVTUDomÁnyl l ľĺľnzpľ
ľt.1068 Budapest, Benczúr utfŹ 35.
Telefon: +56 I 321 48 5O, Fax: +36 | 32f92 97
řmall: Llnglnst@nytud.mta.hu
ľ|onlap: v/ww'nytud.mta.hu

A Magyar Piarista Diákszövetség

nye|vhe|yessége megfelelő.

Budapest, 2017. április 11.
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IGAZOLAS

kérésére igaza|om, hogy az alábbi táblaszöveg.tervezet

MTA Nyelvtudományi lntézet

ú,
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Pánmány Péteľ Katolikus Egyetcm

REKTOR

H.l088 Budapest, Szentkiľályi u. 28' Tel: 4f9-72|3 Fax: 3l8 0507
Intézményi azonosíto: FI79633

Iktatósárn: N 3łĺq-lĺ20|7
Tárgy: Emléktábla e|helyezése a Sophianum épületén

Várgerdő Tanás
MPDSZ válaszĺmanyának ęlnöke

Budapest
1052 Budapest,
Piarista käz l.

Tisztelt Vórgertlő EInök Ur!

Ezriton válaszolok 20|7. nárcius 28-án íródott |evelükľe, me|yben a Piarista rend hármas
jubileumának a|kalmábóI azza| a kéľésse| kerestek meg, hogy a Mikszáth téľ l sz. alatt található, a

Pázmány Péter Katolikus Egyetem tulajdonában lévő Sophianum épiiletén emléktábla kęriilhessen

elhelyezésre, mely méltó emléket ál|ítana az épÍi|etben 58 éven át miiködő Piarista Gimnáziumnak.

tľömmel teszek eleget kérésiiknek, és mint a tulajdonos képviselője eaiton adom

honÁjáĺu|ásotnat az emlěktábla elhelyezeséhez.

Kéľem, hory a tábla elhelyezésével kapcso|atos rnűszaki ľészleteket Ze|eznik Zsolt rnĺĺszaki

i gazgató ú ľľa l egyeaes sék !

Budapesą 20l7. ápľilis l8.

Tisztelettel:

Ą+/?




