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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához lakossági kérelem érkezett, amely Andor
Éva operaénekes munkásságának tiszteletére emléktábla állítását kezdeményezte. Angelika Lippe, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, Andor Éva művészi hagyatékának örököse és ápolója, mint az
emléktábla kihelyezésének kezdeményezője.
Andor Éva magánénekes, Liszt Ferenc díjas érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt tanszékvezető tanára, egykori IX. kerületi lakos. Felfedezője és
pályájának elindítója Andor Ilona karnagy, zenepedagógus szintén a IX. kerület lakója volt (amit
emléktábla is hirdet a Tóth Kálmán utca 25. sz. alatti ház falán); s éppen a mentora iránti tiszteletből vette
fel az ifjú operaénekesnő az Andor nevet a saját, születési Prácser családneve helyett.
Mivel Andor Éva nagy ívű művészi pályája (6 évesen fellépett az Operaház színpadán) a Mester utca 59.
szám alatti házból indult, ezért javasolt az emléktáblát ennek a háznak a homlokzatán elhelyezni.
Halálának évfordulója alkalmából, 2020. május 16-án, méltó megemlékezésként kerülne az emléktábla
felavatásra.
A kérelmező, Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetőjének egyetértésével az
emléktáblára az alábbi szöveget javasolja megjelentetni:
Ebben a házban töltötte
gyermekkorát és tanulóéveit
ANDOR ÉVA
magánénekes
(1939 – 2014)
a Magyar Állami Operaház örökös tagja, egyetemi docens,
akinek egyetlen életcélja a magyar zenekultúra állhatatos
szolgálata volt
a színpadon, a koncertdobogón és az egyetemi katedrán
itthon és a nagyvilágban.
Állíttatta Ferencváros Önkormányzata
2020.
Az emléktábla megvalósításához kérelmező kérte a Humánszolgáltatási Iroda segítségét (az emléktábla
állításához szükséges dokumentumok beszerzésében, az emléktábla elkészíttetésében), valamint Budapest
Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát a jelentkező költségek átvállalására.
Az emléktábla felhelyezéséhez a Budapest IX. Kerület, Mester utca 59. számú társasház lakói
hozzájárultak.
Az emléktábla szövegét és tartalmát a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Zenetudományi Intézete és Történettudományi Intézete jóváhagyta.
Az emléktábla elhelyezését a Főépítész a főépítészi állásfoglalásában elfogadta.
A Humánszolgáltatási Iroda bekérte három kőfaragó árajánlatát (Strausz György kőfaragótól, Ifj. Szabó
Kornél kőfaragótól, és a DÓR Kőfaragó és Kőrestauráló Kft.-től), akik a kért árajánlatokat a tervezett tábla
adatai alapján megküldték a Humánszolgáltatási Iroda részére.

Strausz György kőfaragóval, valamint Ifj. Szabó Kornél kőfaragóval az elmúlt években már a
Humánszolgáltatási Iroda állíttatott emléktáblát. Mind a két kivitelező együttműködő, pontos, munkája
kifogástalan.
Az emléktábla elkészítéséhez és felszereléséhez a legkedvezőbb árajánlatot Ifj. Szabó Kornél kőfaragó
nyújtotta be, 204 800 Ft + ÁFA azaz bruttó 260 096 Ft összegben, amely 70 x 50 cm nagyságú, finoman
szemcsés Thunder White gránit anyagból készült, vésett, fekete betűvel feliratozott tábla megvalósítását
teszi lehetővé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az emléktábla-állításáról, és az ahhoz
szükséges költségek átvállalásáról.
Budapest, 2020. március 03.
Baranyi Krisztina s.k.
polgármester
Melléklet: látványterv

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1) Angelika Lippe (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, s egyben Andor Éva művészi
hagyatékának örököse és ápolója) kérelmére Andor Éva magánénekes, Liszt Ferenc díjas érdemes
művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt
tanszékvezető tanára, egykori IX. kerületi lakos emlékére, Budapest, IX. kerület, Mester utca 59.
számú társasház utcai homlokzatára, a társasház hozzájárulásával, „Ebben a házban töltötte
gyermekkorát és tanulóéveit Andor Éva magánénekes (1939 – 2014) a Magyar Állami Operaház
örökös tagja, egyetemi docens, akinek egyetlen életcélja a magyar zenekultúra állhatatos
szolgálata volt a színpadon, a koncertdobogón és az egyetemi katedrán itthon és a nagyvilágban.
Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2020.” szövegű emléktáblát állít.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Baranyi Krisztina polgármester

2) a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 3146. számú kiadási előirányzata
feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az 1.) számú pontban szereplő
emléktábla állításának költségeit - 204 800 Ft + ÁFA azaz bruttó 260 096 Ft összegben - a 3146.
számú költségvetési sor terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2020. március 13.
Baranyi Krisztina polgármester

3) felkéri a Polgármestert, hogy az 1) számú pontban szereplő emléktábla állításával kapcsolatban a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

2020. május 16.
Baranyi Krisztina polgármester

Melléklet:

