Rövid visszatekintés az elmúlt időre

2020. január 22-én, a magyar kultúra napján tette közzé 7 civil szervezet a felhívást a
szombathelyi NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKHELY létrehozására.
2020. június 4-én ugyanebben a teremben ismertettük a pályázati tervezet kiírását és hangzott
el a bejelentés az ennek fedezetét biztosító 1 millió Ft-os felajánlásról, amiért ezúton ismételten
köszönetet mondunk Vargyas Csabának.
2021. január 22-én megjelent a nyílt, országos tervpályázati felhívás.
2021. május 31-én – az eredeti ütemezés szerint – sikeresen lezárult a pályáztatás.
Ezt követően a 30 napos határidőt betartva megtörtént a beérkezett pályamunkák bírálata és az
alkotóművészek tájékoztatása a bizottsági döntésről.

Eredményhirdetés:
A mai nappal pedig elérkeztünk a nyilvános eredményhirdetéshez. A sajtó és az érdeklődők is
megismerhetik a végeredményt és a megvalósításra kiválasztott díjnyertes tervet és az
alkotóművészeket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Nemzeti Összetartozás Emlékmű ötlete, az
eddig elvégzett munka és a további ezzel járó tevékenységek, így a beruházási költség
előteremtése egy civil akció eredménye. Városunk köz és kulturális életét meghatározó polgári
közösségei állnak ezen ügy mögött, és mostantól különösen várjuk a polgárok, önkormányzat
és mecénások nagylelkű támogatását! A polgárosodó Magyarország és Szombathely
lakmuszpapírja ez a civil kezdeményezés, amely megmutatja, hogy az itt élő városukért és a
közjóért tenni akaró embereknek mekkora is a súlya. Hívunk, kérünk és várunk mindenkit,
civileket, egyházi közösségeket, iskolákat, cégeket és magánszemélyeket, hogy adományaikkal
támogassák ezt a nemes feladatot! Mintegy 50 millió Ft-t kell nagy összefogás keretében
összegyűjteni, hogy megvalósulhasson az emlékmű.

A bizottság döntésének ismertetése

Megosztott 3. helyezést nyert 100-100 e Ft-os díjazással:
András Csaba művész úr „GÓBÉ” jeligéjű szobra, valamint Ledersberger-Lehoczky Erzsébet
„PANTA RHEI” című alkotása,
2. helyezett lett 300 e Ft-os díjazással:
a CREDO 2021 című pályamunka, Balanyi Zoltán szobrászművész munkája,
Az 500 e Ft-os fődíjat, 1. helyezést nyerte:
A „SZÉLRÓZSA”, Rónaszéki Linda képzőművész és Lieb Roland Ferenc okleveles
építész tervező művész, szobrászművész közös pályamunkája

A döntés indoklása:
A pályázatot kiíró civilszervezetek bírálóbizottságának a főbb szempontjai voltak, hogy egy
olyan valósuljon meg, amely Szombathely frekventált helyszíne, de az emlékmű új közösségi
és esztétikai funkciót ad területnek. Miután a Szent István park egykori szökőkútjának kis tere
vitát váltott ki a városban, így még elfogadható kompromisszumként jelöltetett ki a mostani
helyszín az Ezredévi Parkban. Az alkotással szemben támasztott elvárások a következők
voltak:
- helyszín szerkezetébe, környezetébe illeszkedjen,
- tartós anyagból készüljön,
- feleljen meg a nemzeti összetartozás szellemiségének,
- közösségteremtő szerepet hordozzon,
- térbeli kompozíció legyen, ami utal a trianoni diktátum következményeire, a történeti
Magyarország és Vas vármegye területi megcsonkítására,
- fejezze ki a nemzet egységét és életerejét,
- integráns módon jelenjen meg benne a víz, mint az élet szimbóluma,
- felületén a mű eszmei mondanivalójára utaló felirat helyezhető el,
- megformálása térjen el a Trianon-emlékművek hagyományos ikonográfiájától,
- művészi mondanivalója összhatásában legyen reménykeltő és jövőbe mutató.

Önmagában óriási teljesítménynek minősíthető, hogy az 1. helyezett alkotás ennek a
szerteágazó szempontrendszernek sikeresen megfelelt és mindezeket egy harmonikus
egységben tudta ötvözni.
Az alkotók megértették a kiírók szándékait és egy olyan alkotással jelentkeztek, amely teljesen
egyedi, nem hasonlít az országban eddig készült ilyen tematikájú alkotásokra. Modern
esztétikájával, arányaival szervesen illeszkedik a környezetébe, mindamellett olyan többrétegű
szimbólumrendszert és gazdag mondanivalót hordoz, ami valóban egy kifejező,
gondolatébresztő, ugyanakkor nem didaktikus alkotássá teszi.
A megvalósítandó mű értékét növeli, hogy nem egy hagyományos, egy nézetre készült statikus
emlékmű, hanem egy "sokoldalú", játékos és körüljárásra késztető, belülről is bebarangolható
komplex alkotás. A szemlélőt aktív befogadásra késztető, ismeretek átadására alkalmas,
ugyanakkor érzelmekre is ható művészeti alkotás, amely minden korosztály számára - a
gyerekektől a felnőttekig - az életkori sajátosságoknak megfelelő, közösen átélhető élményt
kínál. Szimbolikájában egyedi és megjelenése sötétedés után is figyelemfelkeltő hatású. Az
emlékmű megépítése és átadása után, az Ezredévi Park mostani kicsit elhanyagolt sétatér
funkcióján túl, új találkozási lehetőséget teremt a város lakóinak, és a közös emlékezés és
ünneplés helyszínévé válik, sőt turisztikai látványossággá is válhat. Ugyanakkor rendhagyó
történelmi órák tartásával a következő generációknak is élményt nyújt, hisz a tervek szerint az
emlékmű közvetlen közelében információs panel kerül elhelyezésre, amely interaktív módon,
online háttérrel ad információt a történelmi tényekről (kiemelve trianoni diktátum Vas
vármegyére és Szombathelyre történt hatását), és a nemzeti összetartozás aktuális
eseményeiről.
Következő lépések:
Az 1991. évi XX. törvény értelmében művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati
tulajdonú épületen való elhelyezésekor az önkormányzat képviselőtestületének a döntés
meghozatalakor a műalkotás művészi értékére vonatkozóan szakvéleményt kell beszereznie.
Köztéri műalkotások szakvéleményezése a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. (MANK) feladata. Már a pályázati kiírás megszövegezésekor is együttműködtünk a
szervezettel és szakmai javaslataikat beépítve jelentettük meg a végleges pályázati felhívást.
A MANK szakembereit – ugyanazzal a feladat- és hatáskörrel – a nyár folyamán áthelyezték
az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft-hez.

Az illetékesekkel jelenleg is kapcsolatban vagyunk és megkezdtük az előkészítését a
szakvélemény elkészíttetésének, amelynek további jelentős költségei lesznek (kb. 150-200e Ft).
Erre néhány hónapon belül sor kerül.
A független szakértők bevonásával készülő szakvélemény tartalmazza majd a bírálók
észrevételeit és esetleges javaslatait a mű végleges terveire vonatkozóan.

Az adománygyűjtésről:
A 2020-ban kezdődött adománygyűjtés eredményeként magánszemélyek felajánlásaiból eddig
közel 2 millió Ft érkezett az elkülönített számlára. Ezen kívül birtokunkban van Szombathely
Megyei Jogú Város Közgyűlése egyhangú döntésével egy további 3 millió Ft-os önkormányzati
támogatásról szóló ígérvény is, amely bízunk benne kiegészül a város tekintélyének megfelelő
nagyobb támogatásokkal is. Keressük a pályázati forrásokat, de ezzel együtt a cél továbbra is
az, hogy minél szélesebb körű összefogás ragyogó tanúja legyen - az eredeti cél mellett - az
alkotás.
A tervezett bekerülési költségeknek ezzel mintegy 10%-a át sikerült eddig összegyűjteni.

Várjuk a további felajánlásokat a Polgárok a Városért Egyesület elkülönített fizetési számlájára:
Takarékbank 59501211-16536117
Az adománygyűjtés mostantól – a konkrét tervek birtokában – új ütemre kapcsol, és a
cél, hogy egy, maximum két éven belül az alkotás elkészüljön!

