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Tisztelt Képvĺselő.testůĺlet!

I. Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

2016. október 6-ánaKépviselő-testtilet 202120|6. (X.06.) száműhatározatábanúgydöntött,
hogy a Bláthy ottó utca _ Vajda Péter utca keresztezóđésénél lévő zsákutcźtban végzodo
teľületen Trianon-emlékművet he|yez el, melynek megtervezésére és kivitelezésére képző-
mtĺvészeti pá|yázatot ír ki. A pá|yázat oľszágos, nýlvános, egyfordulós, titkos volt. A páIyá-

zati fę|hivás (1. melléklet) megjelent Józsefuáros wwwjozsefuaros.hu, aMagyar Képző-és
Iparművészek Szĺivetsége www.mkisz.hu, aMagyar Alkotómíĺvészek országos Egyesülete
www.alkotok.hu, aMagyarKepzómtivészeti Egyetem www.mke.hu, a Moholy Nagy Múvé-
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Budapest Józsefváľosĺ onkoľmá nyzat

lete számára

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester, Sántha Péterné alpolgĺĺrmester

A képviseIő-testtileti ülés időpontja:20|6. december 1 ..s2. napirend

Táľgy: Javaslat a tľĺanoni emlékhellyel kapcsolatos dtintések meghozatalára

A napirendet nýlt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához minősitett szavazattöbbség

sztikséges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Embeľĺ Erőforľás Bizottság véleményezi X
Határ ozati jav as|at a bizottság' szźLmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságjavasolja a Képviselő.testtiletnek az e|óte1esz-
tés megtáľgya|źsát.

Az Emberi Erőforrás Bizottságjavasolja a Képviselő-testĹiletnek az elóterjesztés megtaľ-
gya|ását.
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szeti Egyetem www.mome.hu, a Magyaľ Mtĺvészeti Akadémia www.mma.hu honlapjan
2016. október 10-én, valamint megjelent a Józsefuaros című újságban.

A 2016. november 15-ei beadási határidoig tizenkettő db pályamll érkezett (2. melléklet),
melyek a pźiyázat titkos jellegéből adódóan, az azonosithatóság éľdekében sorszámot kap-
tak. A Váľosépítészeti Iroda munkataľsai összevetették a beadott pályaművek tarta|mźú a

kiírás kritériumaival, melyet a 3. mellék|ettáb|azatatarta\maz. Apźiyázők közĹil öten nem
adták be digitálisaÍ az anya3ot, illetve egy pá|yźnó nem mellékelte a refeľenciáit.

A Józsefuárosi Helýörténeti Tanács 2016. november 17-én megvitatta és véleményezte a
beérkezett pályamúveket (4. melléklet). A tagok egyetéľtettek abban, hogy a beérkezett pá-

lyaművek között több is van, amelýkľől egy mtr |étezł| emlékmű jut az embeľ eszébe, illet-
ve van olyan is, amelýkné| az az érzésik, mintha nem kifejezetten erre az alkalomľa készült
volna. A Helý<irténeti Tanács döntési szempontjai között szerepelt, hogy megvan-e a kon-
taktus a szoborral, megszőIítja-e az embeľt; legyen benne valamenný interaktivitás; tobb
geneľáció is találja jónak az emlékmúvet;továbbá az is, hogy legyen egyszeru,hangs,Ú|yozza
az osszehrtozás Napjanak szimbol1kźLját, úgy hogy, erót meľítsĺink a szomorúságbő|, a tra-
gédiából. A tanács véleményében kifejtette, hogy az alkotásnak mindenképpen pozitív gon-

dolatisága kell, hogy legyen, és lehetőleg ne kelljen átdolgozásra kémi a művészt. Mindezek
a|apján a Helýoľténeti Tanács megjelent tagtrai, a Városépítészęti koda vezetőjével és a
Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iľodájanak munkataľsával kiegészülve
felállítottak egy értékelési sorrendet.

A legtöbb szavazatot a f . szźlm,ű pályamű kapta a kaput íđéző szimbolikáj a míatt. A pályamű
egyszerí, de impozźtns és azt uzeni, ahogy azt a Taĺźlcs tagiai is megfogalmaztźl<,jövök
valahonnan és eljutok va|ahovźt,, ahogy az a|kotő is a,,Nemzeti osszetartozás Kapujď' ci-
met adta az alkotásnak. Mivel azonban az értékeIés során többekben felmerĹilt, hogy a mű
nagyon hasonlít ahatvaĺi Trianon-emlékmtĺre, felkérték a Vĺíľosépítészeti Iľodát, hogy kér-
jen szakvéleméný az illetékes szakmai szęrvezettól (Magyar Alkotómiivészeti Kozhasznil
Nonprofit Kft.) arra vonatkozóan, hogy a hasonlóság kimeľíti-e esetleg a plágium fogalmát,
illetve ha az derül ki, hogy az alkotó ugyanaz' akkoľ lehet-e egy alkotónak több nagyon ha-

sonló alkotása az országtöbb pontján. (Jelen előterjesztés elkészítéséigvá|asz nem éľkezett.)

A második legtobb szavazatot a8. szźlmupźiyamíi kapta azza| amegtregyzéssel, hogy akóz-
ponti fej motívum mindenképpen elhagyásra kell, hogy keľüljön , mert nagyon ijesztővé
válik tőle az aIkotás.

A haľmadik a 4. szźlmu pźůyamu lett azza| a javaslattal, hogy a maketten Iáthatő talapzat
lenne méltó az aIkotźs megvalósulása esetén' nem az a domb, ami a|tlVźnýerven szerepel.

Ezeĺ páIyamíi esetében a székesfehervźn Országa|ma cimu szoborral való hasonlóság me-
rĹilt fel problémaként.

A negyedik legtöbb szavazatot a |0. számí pá'|yamíikapta, szintén źido|gozási javaslatok-

kal. A többi alkotásra kettő vagy allná| kevesebb szavazat érkezett, igy ezeket a Tanács nem

rangsoľolta.

A Képviselő-testtilet á|ta| fe|á||ított Bíráló Bizottság 2016. november 22-éĺ ülésezett (5.

melléklet), mely ülésenrészt vett a Tisztviselőtelepi onkormĺányzatíEgyesület elnöke is. A
BirźióBizottság, ismerve a Helytöténeti Tanács véleményét és felállított sorrendjét, megvi-
tatta a beérkezett pályamĺĺveket. Valamenný bizottsági tag más-más alkotást taľtott jónak,
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ílletve kĹilönböző szempontokat helyeztek előtérbe. Végül arra a megállapításra jutottak (5

igen, 2 tartőzkodás mellett), hogy új páIyázati kiírásra lenne szükség, pontosabban megfo-
gaLmazva az e|várźsokat a miĺvészek felé, figyelembe véve a jelen pźůyázat tanulságait, illet-
ve távolabbi hatáľidőt adva a megvalósulásnak (akźtr a2020.június 4-i 100 éves évforđulót).
Több szempont megielenítését is javasoltak aziĄ pźiyźnati felhívásban , külön<isen az a|áb-

biakat:kozérhetőség, nemzet f;ájdalmanak kifejeződése, meglepő, elgondolkodtató, a környe-
zetre is reflektáló (iskola, óvoda van a szomszédbml), az összetartozást hangsúlyoző, nem tul
modern, nem ful ijesztő, emblematikus, egyedi alkotás.

II. A beteľjesztés indoka

Az onkormányzat Képviselő-testĺiletének kizárólagos joga dönteni a saját fulajdonú közte-

rületeinek a felújításáról, illetve emlékmií, szoboľ állításaľól asajźlt terĹiletén.

A Képviselő-testtilet 202120|6. (X.06.) szám,Úhatfuozatźnak 7. pontja a|apján a nyeľtes pá-

lyamtĺről a Birálo Bizottság és a Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével
hozott javaslata alapján a Képviselő-testiilet dönt.

III. A dłintés célja' pénzĺigyi hatása

A dontés cé|ja aképzőmúvészeti páIyźtzat eredményének megáll apítása és tlj pá|yźzat kiíľása
(6. melléklet).

A trianoni emlékmrĺ fedezetéül a 20|6. évi költségvetés kiadási e|óítáĺyzatźnak 11601 cí-
men 10.000 e Ft szerepel. A fedezet kizárő|aga nyeľtes páIyaĺĺlumegvalósításának költsége-

ire szolgál, apá|yázat során beérkezett többi pályamú đíjazásbaĺ nem részesül.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Kęviselő-testĺilet döntese Magyaľország helý önkormĺányzatairő| szőIo 2011. évi CLXXXD(
törveny 23.$ (5) bekezdés 1. pontjan' 41. $ (3) bekezdéserr és a 42. $ 8. pontjan alapul.

Ké re m az a|áhbi határ ozati j avas lat elfo gad ás át.

Határozatĺ javas|at

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

1. a202/2016. (X.06.) szárĺÍlhatźlrozatźlban kiírt kepzőmuvészetípźiyázatot eľedménýe-
lennek nýlvánítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. december 1.

2. aB|áthy ottó utca Bíró Lajos utca és Vajda Péter utca közötti, jelenleg zsákutcaként

funkcionáló területen (38598 hľsz.) a trianoni emlékmií elhelyezésének szandékát

fenntartja, melynek megfervezésére és kivitelezésére megisméte|t, orszźlgos, egyfordu-

lós, nýlvános, titkos kepzőmuvészetiptiyźzatot ír ki.

Felelős: polgármester

Hatźrldő: 201 6. december 1 .
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3. ahatźrozat2. pont alapján elfogadja ahatáĺozatmellékletét képez(5 pá|yázati felhívást
és felkéri a polgármestert annak a|áírźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. december 9.

4. ahatźlrozat2. pontja szerinti pźiyazatBfuálő Bizottságába a2O2l201ó. (X.06.) számíl
határozat 6. pontjában megnevezett személyeket kéľi fel újra.

Felelős: polgármester
Határidő: 201 6. december 1 .

5. ahatźrozat2. pont1ában meghatározottpźiyázatonnyertes pályamrĺről a Bírá1ó Bizott-
ság a Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozottjavaslata a|apján
a Képviselő-testĺilet dönt.

Felelős : polglíľmester
Határidő: 20|7. maľcius havi rendes képviselő-testiileti ülés

A dtintés végrehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Váľos építészeti lľoda.

Budapest, 2016. november 23.

cJ'J**ęJil
Sántha Péterné
alpolgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző

nevében és megbÍzásábĺĎl

ĺ il|',ł ĺ, ŕ
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dr. Mésziíľ Erika 1

aljegyző
2016 ľ,lov 2 3
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Pá|yázati felhívás

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefu árosi onkormányzata

képzőmíĺvésze ti pźiyázatot ír kĺ
Józsefuárosban a Bláthy ottó utca - Vajda Péter utca kereszteződésénél lévó zsákutcában
v égződo teľĹil eten Trianon- emlékmű megtervezése és kivitel ezése tfu gy ában.

A pá|yázóknak létre kell hozni egY, a Nemzeti osszetaľtozás Napjának szellemiségét
bemutató emlékművet'

A páiyázat jellege: országos, nyilvános, egyfordulós, titkos.

Páilyázati útmutatás:

A pá|yázat kiíroja a pályamű anyagtlta, kialakításáľa vonatkozó kikotést nem tesz, de elvárja,
hogy a míi a széles közönség számáta értelmezhető módon a hagyomttnyos értékeket mai
környezetben, a térhez illeszkedően jelenítse meg. A pćiytnő legyen tekintettel a koztén
igénybevételľe, töľekedjen a maradandó, ,,vandál. és lopásbiztos'' megoldásra, valamint arra,

hogy a mű karbantaľtása könnyen megoldható, üzemeltetési költsége alacsony legyen'

A kiíró kéri a ptiyázőkat, hogy pályaművüket annak tudatában készítsék e|, hogy az
emlékmű köľül rendezvények is megtaľthatóak legyenek'

A felmeľülő kéľdésęket 2016. október 24. 12:00 óľáig íľásban kell eljuttatni a Városépítészeti
Irodára. A válaszokat összesítve, szintén íľásban kapják meg a ptiyázők 2016' október f6,
12:00-ig.

A ptiyäzattal kapcsolatos további információ Iváný Gyöngyvéľtől, a Váľosépítészeti Iroda

vezetojéto| kéľhető a 0611145-92-279 telefonon, vagy az ivanyiqv@jozsefuaros.hu e-mail
címen.

A ptiyázati felhívás melléklęte a Ířjldhivatali helyszínrajz.

A pá|yázati felhívás elérhető: Józsefuáros wwwjozsefuaros.hu, a Magyaľ Képző-és
Ipaľmtĺvészek Szovetsége www.mkisz'hu, a Magyar Alkotómiivészek országos Egyesülete
www.a1kotok.hu, a Magyar Képzőművészeti Egyetem www.mke.hu, a Moholy Nagy
Művészeti Egyetem www.mome.hu, a Magyar Művészeti Akadémia www.mma.hu
lronlapján, valamint megjelenik a Józsefuáros c. újságban.

A pź,Jy ázat ta rtal m i kiivetelm ényei' benyúj ta n dó m un ka részek:
1. az atkotćs l : 10 léptékű modellje, tetszőleges anyagból,

2. látvánýerv,
3. az alkotás és kömyezeténęk teľve.

4. mtĺleíľás,
5. ľészletes költségvetés,

6, referenciák bemutatása

A2-6, pontban felsoroltak CD-n (pdf) és papíľ formátumban is beadandók' A papír alapú
dokumentációt A4 méretben összęfüzvę kéľjük benyrijtani' Kérünk továbbá minden
pá|yázótő| ldb A2 méretű tablót atęrvęzett emlékmťl legfontosabb ľészlęteivel.

A pá|yázat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az
alkotó azonosításáľa alkalmas információ (pl': név, elérhetőség stb.). Az azonosító adatokat

külön borítékba kell elhelyezni. A pályaművek a beadáskor soľszámot kapnak.
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A míĺ |étrehozására rende|kezésre álló összeg:

Bruttó 10.000.000,- Ft (tízmillió forint), amely tarta|mazza a mű tervęzésének és
kivitęlęzésének teljes koltségét a kihelyezéS anyag- és munkadíjával együtt. A kornyezet
ľendezését az emlékmű kĺjzvetlen közelében kell csak megoldani, amennyiben azt az alkotás
megkívánja.

Valamennyí pál.yćvô a pćůyćnata beadásával hozzájźlru| atlhoz, hogy pályaműve az
eredményhirclętés után a sajtóban (honlap + újság) megielenjen.

A nyertes pályamťr alkotója köteles egyĹittműködni a tér teruezőjével, illetve a kivitelezés
soľán a kozbeszer zés i elj áľásban kivál asztott kivitelezővel.

A nyeľtes pá|yáző sztmára az ernlékmű elkészítésének hatáľideje:201'7, május 25.

A pá.Jyźnat beadási hatáľideje és helye:

20ló. novembeľ 15. (kedd) 12'00h.
Budapest Főváros VIII. keľülęt Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal
Váľosépítészeti Iroda
Budapest VIII. kerület, Baľoss utca 63.67.III. emelet 30ó.

A bíľá|ó bizottság tagiai:
o Sántha Péterné alpolgáľmesteľ
o Erőss Gábor képviselo
o Feľencz oľsolya képviselő
. Komássy Ákos képviselő
o Pintéľ Attila képviselő
o Vöľös Tamás képvíselo
o ZęnÍai oszkár képviselő

A pályamíĺvek díjazása :

+ nyeftes pályamű alkotója lehetőséget kap a pályamű megvalósítására' vele az
onkormányzat szeľzodést kot. A nem nyertes pályaművek alkotói đijaztlsban nem
ľészesülnek. A pályamiĺveket az onkormćnyzat megőrzi és megtaľtja, a pźl|yázók kérésére
csak a makętteket adja vissza (kivéve a gyoztes pályamri maketde), melyek ügyfelfogadási
időben az eľedményhirdetés után a Városépítés zeti |rodáről elvihetők.

A kiíľásnak nem megfelelő, illetve a határidő után éľkezett pályaművek nem kerülnek
elbírálásra.

A pályaművek elbírálása' eredményhirdetés:

A Bíráló Bizottság legkésőbb 2016. novernbeľ 25-éig elbírálja a ptúytzatot. A Bíráló
Bizottság (Helyölténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott) javaslata alapján a

nyertes pályaműről Budapest Főváros VIII' keľület Józsefoáľosi onkormányzat Képviselő-
testülete dönt a f0|6. évi decembeń rendęs ülésén.

Budapest, 20l6. október 10.
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Nyomtatás

Mineľa TérinÍormatikaĺ Rendszer
Budapest Főváros Vt||. keriiIet JózseÍvárosi Önkormányzata
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5. számú pá|yamű
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6. számú páĺyamű
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9. számú pályamű

10. számú pá|yamű
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11. számú pá|yamű
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BI'IDAPEST FivÁRos VIII. KERtILET

JózspľvÁnosr Por.cÁnľĺľsľenr
HIVATAL

ł. ą^.ttd[le-t

Iküatószám: 26-7 08 /20ĺ 6
|J gyntéző: Kemper Zsombor
Telefon : +3 6 / I -459 -25 -08

e-mail : kemperzs@jozsefuaros.hu

osszrpoGLALo
.Ą Helytiiľténeti Tanács 2016.1 1. 1 7-ĺ ĺiléséről :

Táľgy : T ľia n o n - em lékm ű képző m űvés zeti pź.Jy ánata

Helvszín: Józsefvĺáľosi onkormrínyzat 1082 Budapesg Baross utca 63-67.,W. em. 300.

Időpont:2016. novembet 77. 14:00

"i:
t(-/''lô



B(lDÁ Pr:s |' F.lvÁRos v | | l. K}:|łi']t.!:'ĺ

JÓ7,sľ.FvÁRost

Pol.cÁ|ł:|tHŚiľ|.]ltI HIv/\,|',\l-
vÁR()sf:|'i l d;sZ},.ľt l|ł()|t^

Tľianon-cnr|ékmů képzóművészcti pályázata:
A I{clytłirtóncti .l'łnács ĺilósc

20l6.l l .I7. l4:00 l082 Buc|apest 

RLTłľi\i' 
(l7. 30íl-cls 

.l-zlniĺcstcrcnr

íŁ( 'Nł.

t - ..1.

t-
, t"_

l;t''\ 
.).I',ĺ't(,'.-

\i\,tr.rr\.i* i

ĺJ,, r l lĺ.

Dl]| iąul
|ł' |,|łłĺ c; 4 -ĺ-.l'/

.irłY-c<'.' Vk.\'iĽ"
ą-) ĹĄ.v(cLię: . ("i-t-. fuĺ'. ů,."L.4"^

}1.+ü ĺnl. vüP..IŁTl ľtJ 2ävľ1

rvwrvjozsefvaros.hu

X 1082 Budapest, Baross u. 63-67. I 459-2100
www jozsefvaros.hu

r'Ł

,.:,'

.. ,,.!.,
Lr/ i' //

'1,,''tr /

lp



Sántha Péteľné alpolgármester Asszony megnyitotta a Helytorténeti Tanács ülését, majd
ismertette a pá|yźaati kiírást. Később a tagok megismerkedtek a tervekkel, a makettekkel és a
mtĺvek leírásával.

Csigás Zo|tánz Első ránézésľe a 6-os számű pályamű véleményem szerint alkalmatlan.

Debľeczeni-Dľoppán Béla: A fenntaľthatósági szempontok biztos, hogy borulnak, a 6.os
szźlmil pályamű esetén, mert szinte ľongálásra hív. Az 5-ös Modern és fiatalos, de a Ąta
megjelenített Wass Albeľt versen kívĹil Trianonra más jel nem utal.

Sántha Péteľné: Véleménye szerint sem a legjobb öt|et az ismert Wass Albert idézet, hiszen
a Tľianoni döntés nem csak Székelyftildet éľintette.

Maľtsa Piľoska: A pályamúvek közül sok egy másik Trianon-emlékműľe utal. Példáu| az |-
es számú pályamrĺ kopjafaszeľu źbrźno|ása, illetve a szétdarabolt Magyaroľszágot bemutató
ta|apzata sok helyen megtalálhatő az országban. Azt gondolja' hogy Józsefváľosban egy olyan
Trianon-emlékművęt kęllenę felállítani, ami máshol nem nagyon van. A 2. pźůyamúvet
elegánsnak tartja, de majdnem egy ugyanilyet látott már Hatvanban. A haľmadikat egy kicsit
bugyutának érzi, de a leírás ugyanakkor értelmes. Egy tulipánt, mint a magyarok lelkületét
kifejező nem rozsdáló emlékmű , nem érzí elég erősnek. A 4-es szźtmű pźlyamu gondolatisága
tetszik neki, ugyanakkor egy kicsit dagályosnak érzi, Az 5-ös számú erősęn emlékeztet
számára a Raoul Wallenbeľg emlékműľe. A 6-os is inkább egy játék. A 7-es nem elég iitős.
Abszolút letisztult, de annyira, hogy szinte már nincs ľajta semmi. A 8-as nagyon
monumentális, és jól nézne ki, csak a fej számfua gusztustalan. A 9-esen azt érzí, hogy a
múvésznek volt valami otthon és elhozta a pźiyázatra,bár a gondolatisága nem rossz' de nem
tartja Trianont megfelelően kifejezo pěůyamunek. A 10.es megint csak olyan, hogy sok
emlékmiĺvet láthatunk, hogy van egy levágott fatorzs és abból kiformálódnak Magyaroľszág
körvonalai. A ll-esen teljesen azt éľzi, hogy a péiyazó művésznek volt egy ľemek szobra.
Véleménye szeľint ez i|let|en lenne, és komoly kľitikákat vźiltana ki. A 12-es nagyon ízga|mas
lenne' csak maga az a|kotźls nem annyira jó, hiszen ha leírja, hogy mit ábrźao| a szobrźsz
akkor megta|źija benne, deharánézve is azt látná akkor nęm lenne gond. Ha ezt tovább tudná
fejleszteni a szobrász, hogy egy nőalak és egy pajzs, akkor talán ez az irźtny tetszene. A 2-es, a
4-es és a l2-es az, ame|y valamilyen szinten megragadta.

M. Kiss Sándoľ: Ha,,megszólít'' a szobor, akkor én ,,visszaszólok'', ha nem, akkor elmegyek
mellette. A másik pedig, ami legalább ennyire fontos, az az' hogy kinek készülnek ezek a
szobrok? Ha van egy új szobor, aztöbb generációró| sző|, hacsak nem valaki lerombolja őket.
o azt néztę, hogy mennyire elavultak ezek a szobrok, vagy alkotások egy húsz, harminc évről
visszafelé tekintve, és azt veszi észľe, hogy a beérkęzett pályamiĺvek 60-70%o-a már el lett
sütve korábban. A 8-ashoz hasonlót mźr |źÍott valahol. Amikoľ rźtnézętt az országa|mára,
bejött Székesfehéľváľ. A 12-es egy kitűnő műalkotás, csak nem tudja, hogy mi köze van
Trianonhoz. A 3-as pályaműre ránézett és egyből az MDF jutott eszébe. A tulipán. Az egyes
szźlmű pályaművet el tudná képze|ni egy temetőben, el tudná képzelni Farkaslakán, de nincs
önálló tarta|ma. A 2-es számu pályamtĺnek van tartalma. Véleménye szerint a 2-es számú
pályamii a legjobb. Az egyik felén emlékeztet Trianonra és ezt el tudja olvasni. Bemegyek
Trianon, kijövök, j<ivő. Miközben átjövök én már asszociálhatok, hogy bemegyek a huszadik
szézadi magyar történelembe és kijövök a 2|. szźnad közepén, azt je|enti, hogy valahová el
tudok jutni. A 10-ęs számú is üzen valamit, űgy néz ki, mint egy golgota. De abban nincs
peľspektíva, hogy a megnyęsett fa ága kizöldiil.
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Csigás Zo|tánz A 6-ossa1 kezdi, amelytől e|zélrkőzik. A másik dolog az, ülő nő szobrával (11-
es) kapcsolatban. Volt a Telenor irodaházźban. ott van egy hasonló fej. A 2-es valóban
megkapó az egyszeruségével és üzenetével.

Maľtsa Piľoska: A Z-számű ęmlékmrĺ megemelését javasolja. Szereti, ha az em|ékművek
kics it kieme| kednek az ęr edeti szintből, mert a teľven a ta|aj sftj ában van.

Rókusfa|vy-Bodoľ Geľgely: Csak két szempontot mondott, csatlakozva az e\őtte szólókhoz,
az egyk az intęraktivitás, másik, hogy több generáció is jónak ta|á'|ja majd az emlékmiĺvet.
Az, hogy a 2.es pályaművön át tudunk menni, azkőze|hozzahozzźnk Trianont. Ezt a többi
pályamiinél nem látja, hogy hogyan lehetne inteľaktíwá tenni őket.

I)ebľeczenĹDľoppán Béla: A diadalívek már adják magukat, ami a 2-es páIyaműnél még
eszĹinkbe juthat, ami nem véletlen, mert egy kapuľól van szó. A 4-es pá|yamű egy egyszerű
alkotás. Valóban a székesfehérváľi 1938-as emlékmii juthat róla eszünkbe, ugyanakkor aZ sem
baj, ha egy emlékmti egy másikľa is reflektál és onnan megfejtheti az ember. A 4-ęs pályamű
szerinte biztosan közérthet<ĺ. A domb alakri talapzat viszont nem hogy kięmeli az
emlékmtÍvet, hanem elvesz belőle. Azok közül a pályaművek közül, melyek elsőre
megľagadták, még a 8-ast említené meg' Jónak tartja, de a központi fej tényleg kicsit zavarő.
Ebben az esetben aján|aná, hogy a művész ezen még do|gozzon. A többiekkel ellentétben a
ll-es pályaművet nem taľtja egy ľossz szobornak, vagy egy olyan szobomak, ami nem
kifejező. Legeľősebbnek és legtisztábbnak ő is a másodikat taľtja. Mert valahogy azt is kell
nézni, hogy a többinél már rögtön aľľól beszélünk, hogy mi nem sikeľült, hogy mi nem volt
jó. ott nem tudná azt mondani, hogy most azért nem jó, mert egyszeru. Az pozitiv. Az jő,ha
egyre több olyan emlékmtĺ lesz, ahol nemcsak a töľténelmi Magyarország és benne a csonka
országjelenítődik męg' vagy azok az á|ta|ános dolgok me|yek máľ sok helyen megjelentek. A
2-ęs számĹl pályamtíben ott van a piros, fehér, zöld tľikolor, ami egyszeľiĺ, de egy nagyon
kifejező szimbó|um. o is leginkźlbb a második mellett tenné le ezekkel a gondolatokkal a

voksát.

M. Kiss Sándoľ: Véleménye szęrint ez a fe|hozata|, ezt |átjuk, nekünk ebből kell
választanunk. Nem hiszi, hogy, ha ő neki keIlene adnia tanácsot az átdo|gozásľa tanácsot,
hiszen ő sem szereti' ha mások meg akarják vźůtoztatni a véleményét a mondandójáról. A 4-es
páiyamu az országa|ma, az vé|eménye szerint nem Trianon, az Szent István. A 2-es pályamű
nemtiilző, ad egy információt és onnantól kezdve odaköt Trianonhoz. Az l-es pályamű sem
rossz' de azt bármelyik temetőben 45-to| kezdve megtalálhaduk, hiszen a kopjafának Van egy
általános mondanivalój a.

Sántha Péterné: Neki a 8-as katarzisa, amit a t<jredęzętt két szikla |<lfejez, a Trianoni
országrészek feldarabolódását kifejezi, ha a fej az nincs sehol. Dę nem elsősorban az |920.
június 4-e okozta katarzist akarjuk most emlékmiĺ formájában megélni. A 4-es pá|yamu, az
orszétga|ma elsőľe jó benyomást tesz az emberre, viszont abban a pillanatban felmerül a
kérdés, hogy mit keres ott a kettős kereszt is, és mit keres ott M egy keľeszt is és főképp az
országa|mźn' a megmaľadt ľészen. Ami a 2-es pályamúné| az első pillanatban végigfutoff
benne, aZ aZ' hogy mindent kifejez. Abban igaza van a pľofesszor Urnak, hogy a művészek
nem nagyon szeretík, ha bęleszólnak a dolgukba mások, de neki már volt egy-két ilyen
akciója, hogy a művészeket rźtbęszé|t valamire, ami kifejezőbb lett volna. Csupa jó alkotás
születik egy ilyenből. Megmutatott a Tanács tagjainak egy levelet, melyet. egy
tisztviselőtelepi lakostól kapott az Önkoľmźnyzat. Kovács Pálban az a gondolat merült fel,
hogy mi lenne, ha a Trianoni-ęmlékmiĺ megvalósításakor az egyik testvéľtelepiilésünk, az
Eľdélyben ta|á|hatő Kommandó otszágzász|ójának másolatát helyeznénk a térľe ęgy az
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egYben. Kérte, alkosson véleméný a Helýörténeti Tanács, hogy ezt el tudja a Kovács Pál
Uľnak mondani.

Martsa Piľoska: Megnézte, hogy Hatvanban van emlékmiĺ, amely szinte ugyanolyan, mint a
2-es pěiyamű. Ha nem a hatvani mĺĺvész készítette volna, baj, mert akkor ez p|ágium. Magától
a művész p|agizźúhat, de mástól nem.

Debreczeni-Droppán BéIa: Ha ezt a problémát észľevettiik, javaslom, hogy ennek
mindenképpen utána kell jáľni.

Iványi Gyöngyvéľ: A Budapest Galéria utódját kell megkeresni. A Budapest kozteľületein
felátlítandó emlékmtĺveket, úgyis ke|l zsűriztetnie a mtĺvésznek, tehźú akkor előzetesen meg
lehet egy ilyen kéľdéssel őket keresni. Viszont akkor kel|ene javasolni ennek a Tanácsnak,
olyan verziót, hogy mi a második, tehát, hogy mindenképp legyen más alternatíva is.

Sántha Péteľné: Van egy javaslata, mivel számtalan probléma meľült fel. Csak a számokat
írják fel most a Városépítészetitroda munkatáľsai, és amelyek a legtöbb szavazatot kapták,
azok<atjavasolja még a Helytĺirténeti Tanács. A Helýtiľténeti Tanács meghívott tagjain kívül
Rókusfalvy-Bodor Gergely és Iványi Gyöngyvéľ is.

1-es számú pályamtĺ: nincs szavazat
2.es szämű pályamű: 8 szavazat
3-as számli pályamű: nincs szavazat
4-es szám,(l pályamti: 4 szavazat, átdolgozásľa javasolják.
5-ös számú pályamű: nincs szavazat
6-os számú pályamű: nincs szavazat
7-es számű pályamtĺ: I szavazat
8-as számú pályamű: 6 szavazat, átdolgozásra javasoljfü
9-es számri pályamtĺ: nincs szavazat
1 0 -e s sz ám ú p éiy amti: 3 szav azat, áúdo|gozásra j avaso lj ĺák.

11-es számú pályamű: 2 szavazat
If-ęs szźlmu pályamű: I szavazat

Sántha Péteľné: Megköszönte mindenkinek a produktív részvételét. A Helýtiľténeti Tanács
iilését lezárta.
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Sántha Péteľné alpolgáľmester asszony megnyitotta a Bíráló Bizottság ülését. Ismertette a
pályź.zati kiírást, valamint a He|ytorténeti Tanács véleményét.

Viiľtis Tamás: A beérkezett művęk nem alkalmasak arra, amit kéľtiink. Nem fejezik ki
Trianont.

Feľencz oľsolya: Ú;auu pźl|yźaati koľt kellene kiírni, a közérthetőség, és a közíz|és
flgyelembevételével. Nem avantgárd pá|yaművekre gondol, hanem olyanokra, melyek
kifej ezik a nemzęt f;íj dalm át.

Eľőss Gáboľ: A vélemények zömével egyetéľt. Egy emlékmű esętében számára az a fontos,
hogy lepje meg, álljon meg előtte és elgondolkodtassa, kéľdéseket tegyen fe| számźra,
osztönözze. Az 5-ös pályamrĺben tetszik neki annak modern foľmavezetése, és elegáns gránit
borítása. A 9-es pályamű kifejező, hiszen a tojás meghasadt, leszakadt egy része, ez egy tlj
egyensúlyi állapot, mely még kapcsolódik az egészhez. A Il-es páĺyaművet is szépnek,
elgondolkodtatónak ta|áija. A 6-os pályamtĺ interaktív, melyben a művész végiggondolta a
kömyezettel való kapcsolattaľtást. Megéľti' ha új páiyázati fordulót írnak, ki, de ha jelen
pályamiĺvekből kellene vtúasztani, akkoľ a 9-est és a 11-est aján|aná.

Komássy Ákos: Számára az a fontos, hogy az emlékműben ne legyen erőltetett
belemagyarźnás, i||etve a helyszín is legyen figyelembe véve, hiszen az emlékmű egy óvoda
és egy iskola kozött lesz felállítva. Fontos |ęnne azt is kiemelni, hogy olyan pályaművet kell
majd kiválasztani, melyľe a gyerekek nem tudnak felmászni. Véleménye szerint van minőségi
pályamű az alkotások között. A 11-es pályamű például erős szimbolikájú a|kotás. Az estleges
új kiíľásban megfelelő hangsúllyal szeľepe|jen a fájdalom mellett aZ összetaľtozás
megje|enítése is.

Pintér Attila: Egyik pályamĹĺre sem tudjuk jó szíwel azt mondani, hogy érdemes lęnnę
felál|ítani. A tragédiát egyik sem fejezi ki jő| számźra. A túl modeľn megközelítés a Trianonra
töľténő emlékezés szempontjából nem jó. A járókelők számáľa fontos, hogy az emlékmtí
legyen éľtelmezhető és ne |egyen ijesztő, mint a 8-as pá|yamű. Fontos lenne a felállítandó
emlékművel kapcsolatban, hogy megmutassa számunkľa, érdemęs tanulni a Tľianoni
eseményekből, hogy ne követhessük ugyanezeket a hibákat el még egyszer, A beéľkezett
pályaművek legyenek igényesek, ezért a következő pźiyazati köľben inkább adjunk több időt
a mĹĺvészeknek a képzőmiĺvészęti pő|yázatok beadásáľa.

Reineľ Gáboľ 1ľon;: Fontos, hogy a felállítandó emlékműbe ne legyenek kódolt üzenetek,
nyílt és világos legyen a mondanivalójuk.

Vtiriis Tamás: A beérkezett pályamiívek nagy részével az a prob|éma, hogy, ha nem lenne
rajta a töľténelmi Magyarország, vagy valamilyen más motívum, akkoľ nem derülne ki, hogy
Tľianonról szólnak. A pályaművek lehetnének nyugodtan patetikusabbak.

Feľencz orsolya: Lehet-e az űj pá|yźzati kiírás olyan, hogy nyílt, de meghívunk rá konkľét
művészeket, akár tehetséges egyetemista, vagy főiskolás művészeket is? Ha igen, el kellene
döntentink, hogy mi|yen legyen az új kiírás.

Erőss Gáboľ: Fontos' hogy a közterületen elhelyezett műalkotások ne szolgáljanak
propaganda célokat és, hogy ęmblęmatikus műalkotások legyenek. olyan műalkotást állítsunk
fel a közterületen, ami miatt idelátogatnak az emberek, mert miĺvészeti éľtékük van.
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Zentai oszkáľ: Ha a jelenlévő pályamiĺvekből kellene vtůasztanai, akkor az 5-ös pályamű
felállítását el tudná képzelni, de inkább azt javasolja a Bírál.ő Bizottság tagjainak, hogy
kezdeményezzék ilj pźůyánati felhívás kiírását még egyszer.

Ferencz Oľsolya: A 6-os számu pályamtĺ, bár kľeatív, egyéb tevékenységľe is hív. Köztéri
Wc-t semmiképpen ne csináljunk. Figyelembe kell venni, hogy az emlékmiĺvet nem egy
óvoda udvarán, vagy egy kisfaluban, hanem egy nagyváros közepén állítjuk fel.

Sántha Péteľné: Azt javasolja, hogy a Bíráló Bizottság szavazzon új képzőmrivészeti
pá|yźzati kiírás kezdeményezéséľől, vagy állítson fel soľrendet az egyes pályamrĺvek között'

Szavazás: A Bíráló Bizottság a jelenlegi kiírást sęmmisnek nyilvánította és új
képzőművészeti pá|yźzati kiírás megjelenítését kezdeményezi 5 igen szavazat és 2
taftőzkodáls mellett.

A Bíráló Bizottság tagjai szeretnék újrafoga|mazni a következő képzőművészeti pźiyánati
kiírás páIyazati kľitériumait. Az új képzőmrĺvészeti pá|yźnati kiírásľa a Váľosépítészeti Iroda
ad majđ javaslatot, melyet a Bíráló Bizottság tagjai véleményeznek majd.

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. B 459-2100
www.iozsefvaros.hu



6. ruąI\duď,

Pá|yázatĺ felhívás
Budapest Főváro s VIII. keľĹilet Józsefu árosi onkormán yzata

képzőművészeti páiyánatot íľ ki
Józsefuarosban a Bláthy ottó utca - Vajda Péteľ utca kereszteződésénél lévő zsákutcában
végz(ĺđő tertileten Trianon-emlékmű meglervezése és kivitelezése tźrgyában.

A pźiyázőknak létre kell hozni eEY, d Nemzeti osszetartozás Napjanak szellemiségét
bemutató emlékmiĺvet.

A' páůyázat jellege: országos, nýlvános, egyfordulós, titkos.

PáĺJyázati útmutatás:

Apá|yźnat kiírója apá'Iyamll anyagára, kialakításaravonatkozó kikötést nem tesz, de elvĺárja,
hogy a mű a széles kozĺinség sztlmźra értelmezhető módon a hagyományos éľtékeket mai
kömyezetb en, a téthez ill eszkedően j el enítse meg.
Az alkotás

- legyen köz&thetó,
- fejezze ki a nemzet fájda|mźi/tragédiáját, hogy a történelemből tanulhatunk, hogy

ne kövessük el még egyszeÍ ugyanazokat ahibákat
- hangsú|yozza a nemzeti összetartozás fontosságát,
- legyen elgondolkodtatő, meglepő, de nem ijeszto,
- legyen kapcsolata a környezetével (iskola' óvoda van a szomszédban), de ne

legyen jźúszőtén eszkoz,
- emblematikus, egyedi alkotás legyen.

A páIyźzó legyen tekintettel aköztéľJ' igénybevételre, törekedjen a maradandó, ,,vandál- és
lopásbiztos'' megoldásra, valamint aľra, hogy a mtĺ karbantartása könnyen megoldható,
üzemeltetési kĺiltsége alacsony legyen.

A kiíľó kéri a pá|yźnőkat, hogy pályaműviiket annak tudatában készítsék eI' hogy az
emlékmtĺ köľĹil rendezvények is megtaľthatőak legyenek.

A felmeľĹilő kérdéseket2017. jarnár 10. 12:00 őráigirásban kell eljuttatni a Városépítészeti
Irodára. A válaszokat összesítve, szintén írásban kapják meg a pá|yázćk20|7. janurír 13.

12:00-ig.

A pźiyźaattal kapcsolatos további információ Iváný Gyöngyvéľtől, a Varosépítészeti Iroda
vezetójéto| kéľhető a 0611145-92-279 telefonon, vagy az ivanviey@jozsefuaľos.hu e-mail
címen.

A p á|y ázati felhívás mell ékl ete a fi il dhivat a|i hely színr ajz.

A páIyázati felhívás elérhető: Józsefuáros wwwjozsefuaros.hu, a Magyar Képző-és
Iparművészek Szövetsége www.mkisz.hu, a Magyar Alkotómiivészek oľszágos Egyesülete
www.alkotok.hu, a Magyar Képzőmúvészeti Egyetem www.mke.hu, a Moholy Nagy
Miivészeti Egyetem www.mome.hu, a Magyar Miĺvészeti Akadémia www.mma.hu
honlapjan, valamint megj elenik a J őzsefvźros c. új ságban.

A pálJy ánat ta ľtalmi kłivetelm ényei' benyr'ĺj tan dó m u n ka ľészek:
1. az a|kotás 1 : 10 léptékű modellje, tetszőleges anyagbő|,

2. |źtfványew,
3. az a|kotás és körnvezetének terve.

,{ ĺĺ
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4. műleíľás,
5. részletes költségvetés,

6. referenciák bemutatása

A f-6. pontban felsoroltak digitális (CD-n, pendrive-on, e-mail-en elktildve) és papír
formátumban is beadandók. A papír alapú dokumentációt A4 méretben összefrĺzve kéťük
benyújtani. KéľĹink továbbá minden pá|yźlzótő| ldb A2 mérehĺ tablót a tervezett emlékmű
legfontosabb részleteivel.

A pályźzat titkos jellegéből adódóan a beadott dokumentáción sehol nem jelenhet meg az
alkotó azonosítástlra alkalmas információ (p1.: név, elérhetőség stb.). Az azonosító adatokat
ktilĺin borítékba kell elhelyezĺi a referenciákkal egyĹitt. A pályamiivek a beadáskor sorszámot
kapnak.

A mÍi |étrehozátsáľa ľendelkezésľe álló iisszeg:

Bruttó 10.000.000,- Ft (tízmillió forint), amely tartalmazza a mú tervezésének és

kivitelezésének teljes költségét a kihelyezés anyag- és munkadijával egyĹitt. A köľnyezet
renđezését az emlékmrĺ közvetlen közelében kell csak megoldani, amennýbeľ azt az alkotás
megkívánja.

Valamenný pá|yáző a pźůyázata beadásźpal hozzź|źru| allhoz, hogy pályaműve az
eredményhirdetés utána sajtóban (honlap + újság) megjelenjen.

A nyertes pźůyźłző számfua az emlékmrĺ elkészítésének határideje: 2018. marcius 31.

Apáĺtryáĺzat beadási hatáľideje és helye:

2017. február 13. (hétťo) 12.00h.
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal
Vĺĺľosépítészeti Iroda
Budapest VIII. keľület, Baľoss utca 63-67 .III. emelet 306.

A pályamíĺvek díjazásaz
A nyertes pźlyamu alkotója lehetőséget kap a pályamú megvalósítására, vele aZ

onkormrínyzat szerződést köt. A nem nyertes pályaművek alkotói díjazźsban nem
ľészesülnek. A pályamtíveket az onkormźnyzat megőtzi és megtartja, a pá|yźnók kérésére
csak a maketteket adja vissza (kivéve a győztes pályamri makettje), melyek ügyfelfogadási
időben az eredményhirdetés után a Váľosépítészeti Irodáról elvihetők.

A kiírásnak nem megfelelő, illetve a hatźtť,Ldő utĺán érkęzett pályaművek nem keľtilnek
e|birźiásra.

A pályaművek elbíľálása' eľedményhĺľdetés:

ABíráIő Bizottság (Helýörténeti Tanács véleményének figyelembevételével hozott) javaslata
a|apján a nyertes pźiyamuról Buđapest Főváros VIII' keľĹilet Józsefuarosi onkormźnyzat
Képviselő-testiilete đĺint a 2017. évi márciusi ľendes ülésén.

Budapest, 2016. december 1 0.

dr. Kocsis Máté
polgĺĺľmester
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