
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 238/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. november 17-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat emléktábla állítására  
 

Előterjesztő:  Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:   Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Köznevelési és Intézményi Csoport  
Gajdos Adrienn, Köznevelési és Intézményi Csoport 

 

Előzetesen tárgyalja:  Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2022. 
november 16. 

   
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 
 

igen x 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom emléktábla állítását Bartosné Stiasny Éva tiszteletére. 

Bartosné Stiasny Éva (1919-2010) vasdiplomás hitoktató pedagógus és némettanár volt. Idős korában 

rendszeresen dolgozott az Evangélikus Múzeumban, ápolta Sztehlo Gábor örökségét, részt vett a Sztehlo 

Alapítvány működtetésében. 1944-45-ös gyermek és embermentő tevékenységével 45 zsidó magyar árvát 

mentett meg. Bartosné Stiasny Éva 1944-ben – mint hitoktató – segítette az Evangélikus Hivatal munkáját, 

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész ott bízta meg, hogy a Bérc utcai Hagenmacher villában a menekült 

gyerekek felügyelője és „mamája” legyen. Néhány nap múlva a Bogár utcai Gyermekotthon nevelője és 

szervezője lett. Bartosné Stiasny Éva élete utolsó pillanatáig személyes kapcsolatban volt az általa 

megmentettekkel, illetve azok családjaival. Könyve jelent meg Sztehlo Gáborról, elérte, hogy Sztehlo 

Gáborról nevezzék el az Árnyas út melletti kis közt, amelyikben az egyik otthon állt. 2005-ben jelent meg a 

Háborúban békességben (A Bogár utcai gyermekotthon lakóinak csodás megmenekülése) című kötete. 

 

Élete utolsó évtizedét, mielőtt még az idősek otthonába költözött a Ráday utca 31./C-ben töltötte, ahol az 

emléktábla elhelyezésre kerülne. 

 

Születésnapjának évfordulója alkalmából, 2023. március 31-én, méltó megemlékezésként kerülne az 

emléktábla felavatásra.  

 

Dr. Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetője az emléktáblára az alábbi szöveget 

javasolja megjelentetni (1. számú melléklet): 

 

„Ebben a házban élt  

Bartosné Stiasny Éva  

1919–2010 

hitoktató pedagógus, aki 1944-ben  

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész munkatársaként 

jelentős szerepet vállalt zsidó gyermekek megmentésében 

 
Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 

2023.” 

 

Az emléktábla felhelyezéséhez Bartosné Stiasny Éva fia (2. számú melléklet), továbbá a Budapest IX. 

Kerület, Ráday utca 31./C számú társasház lakói is hozzájárultak. (3. számú melléklet) 

 

Az emléktábla szövegét és tartalmát a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Kutatóközpontja és 

a Jogi és Igazgatási Főosztálya jóváhagyta. (4. és 5. számú melléklet) 

 

Az emléktábla elhelyezését a Főépítész a főépítészi állásfoglalásában elfogadta. (6. számú melléklet) A 

jóváhagyás jelen előterjesztés 7. számú mellékletében rögzített ajánlatban szereplő Carrara márvány 

emléktábla kivitelezésére vonatkozik, melynek minden paramétere megfelel a főépítészi állásfoglalásban 

előírtaknak. 

 



A Humánszolgáltatási Iroda bekérte négy kőfaragó árajánlatát (Strausz György kőfaragótól, Ifj. Szabó 

Kornél kőfaragótól, a DÓR Kőfaragó és Kőrestauráló Kft.-től, és a Graviston 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, 192.000.- Ft + ÁFA azaz bruttó 243.840.- Ft összegben, amely 70 x 48 cm nagyságú, finoman 

szemcsés 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 viseléséről. 

 

Budapest, 2022. november 7. 

 Baranyi Krisztina s.k. h. 

 polgármester 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 

  



Határozati javaslat 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1) Bartosné Stiasny Éva hitoktató, pedagógus, egykori IX. kerületi lakos emlékére, Budapest, IX. 

kerület, Ráday utca 31./C. számú társasház épületének homlokzatára, a társasház hozzájárulásával, 

„Ebben a házban élt Bartosné Stiasny Éva 1919–2010 hitoktató pedagógus, aki 1944–ben Sztehlo 

Gábor evangélikus lelkész munkatársaként jelentős szerepet vállalt zsidó gyermekek megmentésében 

Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2023.” szövegű emléktáblát állít. 

 

Határidő: 2022. november 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2) a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 3146. számú, Kulturális, oktatási, 

egyházügyi és Nemzetiségi feladatok megnevezésű kiadási előirányzata feletti döntési hatáskörét 

eseti jelleggel magához vonja és a költségek viselését 192.000.- Ft + ÁFA azaz bruttó 243.840.- Ft 

összegben ezen sor terhére biztosítja. 

 

Határidő:  2022. november 17. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3) felkéri a Polgármestert az emléktábla állításával kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2023. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 


