Szélrózsa – bemutatták a Nemzeti összetartozás emlékhely-pályázat nyertes
pályaművét
Szombathely, 2021. július 20.
Lieb Roland Ferenc építész tervezőművész, szobrászművész és Rónaszéki
Linda képzőművész közös munkája, a Szélrózsa című pályamű nyerte az I. díjat
a szombathelyi Nemzeti összetartozás emlékhely megvalósítására kiírt
országos, nyílt, művészeti tervpályázaton. Az eredményt a vasi Megyeházán
hirdette ki a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága, amely hét
civil szervezet tagjaiból alakult.
Az Ezredévi Park közepén, a sétány mellett alakítják ki a Nemzeti összetartozás
emlékhelyét, amelynek megvalósítását hét szombathelyi civil szervezet határozta el.
A Honderű Asztaltársaság Egyesület, a Polgárok a Városért Egyesület, a Szülőföld
Egyesület, a Vas Megyéért Egyesület, a Klapka György Lovas Polgárőr és
Hagyományőrző Egyesület, a Polgári Egyesület Szombathelyért, valamint a Rákóczi
Szövetség Vas Megyei Szervezete emlékbizottságot hozott létre, amely 2020. június
4-én, a trianoni béke aláírásának 100. évfordulóján tette közzé egy létrehozandó – a
nemzeti összetartozás eszméjéhez méltó – köztéri alkotás pályázatának előzetes
koncepcióját. A 2021. január 22-én kiírt országos, nyílt művészeti tervpályázatban
megfogalmazták: a leendő alkotás szolgáljon közösségi találkozási helyként,
illeszkedjen az épített és természeti környezetbe, utaljon a trianoni döntés
következményeire, a történeti Magyarország és Vas vármegye megcsonkítására, de
megformálása lehetőleg térjen el a Trianon-emlékművek hagyományos
ikonográfiájától, az életerőt szimbolizáló vizet is megjelenítve. A beérkezett
pályaművek közül az emlékbizottság 4 tervet díjazott:
I.helyezett (500 ezer Ft fődíjjal):
„SZÉLRÓZSA” - Lieb Roland Ferenc és Rónaszéki Linda
II. helyezett (300 ezer Ft díjazással):
„CREDO 2021” – Balanyi Zoltán alkotása
III. helyezett (100-100 ezer Ft díjazással):
„GÓBÉ” – András Csaba
„PANTHA REI” – Ledersberger-Lehoczky Erzsébet
Az ünnepélyes eredményhirdetésen elhangzott: az I. helyezett alkotás ennek a
szerteágazó szempontrendszernek sikeresen megfelelt és mindezeket harmonikus
egységben tudta ötvözni. Az alkotók megértették a kiírók szándékait és 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 kifejező, gondolatébresztő, ugyanakkor
nem didaktikus alkotássá teszi.
Az alkotók tervrajzok, makettek segítségével mutatták be a pályaművet és
ismertették annak szimbolikáját. Az emlékmű első ránézésre egy tájba illeszkedő
virág, melynek vasbetonból készült szirmait vékony bandázs tartja egyben. A
virágszirmok – méretükkel és elhelyezkedésükkel - a trianoni döntéssel elszakított
területeket szimbolizálják. A virágot szökőkút medence veszi körül, ezen tipegő
szigetek vezetnek be a szirmok közé, amelyek belső felületén olvashatók a feliratok.

A megvalósítandó emlékmű körüljárásra késztet, belülről is bebarangolható,
ismeretek átadására alkalmas, ugyanakkor érzelmekre is ható művészeti alkotás.
Megvalósítását közadakozásból tervezik, 50 millió forintot szeretnének összegyűjteni
az egykori Vasvármegye teljes területéről, vagyis a hazai adományozók mellett
számítanak a muravidéki és az őrvidéki települések, szervezetek és
magánszemélyek támogatására is. A felajánlásokat az 59501211-16536117
számlaszámra várja a Nemzeti Összetartozás Szombathelyi Emlékbizottsága.

