
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 

2023. január 26-i soron következő ülésére 

 
Tárgy: Petőfi emlékév – pályázat Petőfi emlékmű létrehozására 

 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatot hirdetett Petőfi Sándorra vonatkozó új köztéri emléktáblák 

elkészíttetésére, elhelyezésére, valamint az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra utaló emlékek létrehozására. 

Az igényelhető támogatás maximum 3.000.000 Ft, a támogatási intenzitás mértéke legfeljebb 90%. 

 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. április 1. – 2023. október 31. 

 

Ennek megfelelően – a 49/2022. (VI. 27.) önkormányzati határozat felhatalmazása alapján – kulturális referensünkkel 

együttműködve elkészítettük és benyújtottuk a pályázatot, a következők szerint: 

 A koncepció Borbás Dorka Ferenczy-díjas üvegművész (aki már az 1956-os emlékművünket is készítette) 

munkája. Ez egy üvegből készített emléktábla kompozíció, mely a már meglévő – a Banka utca – Királyka 

utca sarkán elhelyezkedő – emlékkőhöz szervesen illeszkedne. Amennyiben 2023.03.15. napon avatjuk fel 

hivatalosan az emlékművet, akkor az Remeteszőlős első 1848/49-es önkormányzati ünnepségének 20 éves 

évfordulójának is emléket állítana. (A látványtervről külön egyeztettünk.)  

 A teljes pályázatot bemutató dokumentációt (pályázati betétlap) jelen előterjesztéshez mellékelem. 

 A pályázati költségvetés a következőképpen alakult: 

 Személyi jellegű költségek: 0 Ft 

 Tiszteletdíj (bevont művész, tervező): 800.000 Ft 

 Anyagköltség: 1.750.000 Ft 

 Kivitelezés költsége: 650.000 Ft 

 Mindösszesen: bruttó 3.200.000 Ft 

o A kért támogatás összege: 2.880.000 Ft 

o Biztosítandó önrész összege: 320.000 Ft 

 

Az NKA 2022.12.13. napon arról értesítette Önkormányzatunkat, hogy a pályázat támogatói döntést kapott. A 

pályázatban igényelt támogatási összeg 2.880.000 Ft volt, azonban a megítélt támogatási összeg 2.000.000 Ft lett. 

Erről előzetesen egyeztettünk a művésznővel, aki a saját tiszteletdíját hajlandó volt 200.000 Ft összeggel csökkenteni. 

Ennek megfelelően a teljes projektköltség 3.000.000 Ft lett, 2.000.000 Ft támogatással. 

 

Talán nem szükséges részletesen ecsetelnem az emlékmű fontosságát – figyelembe véve a fentieket – ezért javaslom 

az új költségvetési struktúra elfogadását és a megvalósításhoz szükséges döntés meghozatalát. 

 

Határozat javaslat: 

Remeteszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által 

meghirdetett, Petőfi emlékmű létrehozására vonatkozó pályázati támogatás alapján az üvegből készített emléktábla 

kompozíciót a már meglévő – a Banka utca - Királyka utca sarkán elhelyezkedő – emlékkőhöz szervesen illeszkedve 

meg kívánja valósítani. 

A Képviselő-testület jelen határozatban rögzíti, hogy a Petőfi Emlékmű megvalósításához szükséges 1.000.000 Ft 

összegű önrészt az általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a L’Art Művészeti és Szolgáltató Kft-vel (ügyvezető: Borbás 

Dorka üvegművész, az emlékműterv szellemi tulajdonosa) történő szerződés megkötésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Remeteszőlős, 2023. január 20. 

 

        Szathmáry Gergely 

              polgármester 
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B E T É T L A P 

690174 altéma 

Petőfi emlékezete 

 
1. Meglévő emlék esetén állapotleírás, állapotfelmérés (legalább 2 oldal terjedelemben): 

Nem releváns 
 

 

 
2. Meglévő emlék esetén az emlék történetének összefoglalója (legalább 1000 karakter 

terjedelemben): 

Nem releváns 

 

 

3. Újonnan készítendő emléktábla esetén a tervezett alkotás készítője, leírása, vázlata, 
méretezett terve, anyagának, technikájának leírása, a környezet rendezésére vonatkozó terv, 
amennyiben releváns (legalább 2 oldal terjedelemben): 

Petőfi és Szabadságharc EMLÉKMŰ 
 
VALAMI SZOKATLANT szerettem volna tervezni, alkotni. A költségvetés igazi 3D kő/bronz alkotást 
nem bír el, ezért a magam, ismert anyagaival, technológiáival próbáltam – innovatív, de szerethető 
módon megközelíteni a témát. 
Oly módon, hogy az arra járó illetve ott ünneplő közösség meg-megálljon és emlékezzen! Úgy 
gondolom, hogy ez az igazi szerepe egy szobornak.  

A majdan együtt kiválasztott vers szokatlanul nagy méretben lesz olvasható, így is feltűnőbb és 
lelkünk, intellektusunk számára maradandóbb. Biztos vagyok abban, hogy a régi generációk mellett 
az újakat, a jövő fiataljait más módon kell megközelíteni – és nem a régi „recept”szerint ismételni 
az emlékműveket.  
Szobrászcsaládból származom. Édesapám és öcsém a klasszikus oldalról közelítette meg a témát. 
Én üvegművészként (immár hét köztéri szobor után www.dorkaglass.com) más, talán „bátrabb” 
aspektusból.  Bízom abban, hogy a tervem elnyeri tetszésüket, és Remeteszőlős jövőre már itt és 

így emlékezhet március 15-én. 

 
Az emlékmű Remeteszőlős hagyományos március 15-i ünnepségének a helyszínén kerülne 
elhelyezésre a Banka utca – Királyka utca kereszteződésénél, fásított környezetben. 
 

 
 

Az emlékmű alapját fagyhatár alatti alapozási síkra telepített, vasbetonba ágyazott acélhüvely 
képezi. Az emlékmű edzett, laminált, UV nyomtatott üveg-sztélé, melyen Petőfi képe és egy Petőfi 
vers jelenik meg (melyet a Remeteszőlősiek választanak ki). 
Az életnagyságú Petőfi alak (arc biztonságosan!) természetesen rozsdásodó, 5 mm vastag 
acéllemezből laservágott, részletes rajzolatú, felismerhető alakú és arcú lesz. A Petőfi alak az üveg-



sztélé elé lesz állítva, részben kilógó sziluettel. 
 

 
 

Méret: 
ÜVEG: 
4x10mm vastag üveglap 
földfelszín feletti mérete kb.120x180cm 
FÉM: 

Petőfi életnagyság, kb.165cm 
Anyag: 
biztonsági üveg 
5mm vastag acéllap 
Technológia: 
edzés, laminálás, UV.nyomtatás, élcsiszolás 

laservágás, rozsdásítás 
 

 
 
Az emlékmű látványában szervesen illeszkedik a már meglévő egyszerű terméskő emlékkőhöz, 
melyet az Önkormányzat a 2003. évben helyezett el itt, az első remeteszőlősi március 15. 
ünnepség emlékére. 
 

Az emlékmű környezete parkosított, így annak helyszínét nyírfák, illetve zöldsövény határolja, 
köztéri paddal. 



 
 

 

4. Újonnan készítendő emléktábla esetén az elhelyezés bemutatása: 

Az új emléktáblát Remeteszőlős Banka utca közterületén (a Banka utca – Királyka utca 
csomópontban) helyezzük el, azon a helyszínen, ahol az Önkormányzat hagyományosan minden 
évben megtartja a március 15. napi ünnepségeket. 
Remeteszőlős Község Önkormányzata 2002. évben megalakult település, így első önkormányzati 
megemlékezését 2003. március 15-én tartotta a fenti területen. Ezt egy egyszerű terméskő szikla 
illetve egy abba elhelyezett tábla örökíti meg. Az emlékművet ehhez szervesen illeszkedő módon 

szeretnénk kialakítani. (Amennyiben pályázati támogatást kapunk, úgy az emlékmű avatásával 
nem csak Petőfi születésének 200. évi évfordulóját, hanem az első remeteszőlősi ünnepség 20. 
éves évfordulóját is méltóképpen meg tudjuk ünnepelni!) 
 

 
 
Az emlékező hely a Banka utca parkosított területén helyezkedik el, az alábbi fotók szerint. 

 
 

Az új emlékmű a meglévő egyszerű emlékkőhöz szervesen illeszkedve, az 1848/49-es 
szabadságharc és forradalom nagyszerűségét valamint Petőfi Sándor áldott emlékét méltóképpen 
hirdetve kerül elhelyezésre. 
A tervezett elhelyezkedést az alábbi képen mutatjuk be. 
 



 
 

Összefoglalva az új emléktábla olyan méltó környezetbe kerül elhelyezésre, amely a 

Remeteszőlősiek számára egyet jelent a március 15-i megemlékezésekkel és az az 1848/49-es 
szabadságharc és forradalom emlékével. 
Az új emlékmű kialakítása és elhelyezése egyfajta folytonosságot és méltóságot sugall, segítve a 
méltó megemlékezést. 

 
 

5. A megvalósításban résztvevő művészek, közreműködők megnevezése, referenciája: 

Az emlékművet Borbás Dorka (www.dorkaglass.hu) Ferenczy-díjas üvegművész készíti. Eddig 
7 köztéri szobor alkotója: 
 Ujjlenyomat verssel (2x2m) / Városi Könyvtárpark / Dabas (NKA)  

 Testvérvárosok Üvegkönyve (4x2.2m) / Tata (NKA)  
 Dunakanyar-fal ledvilágítással (6nm) / Pilismarót (NKA)  
 '56-os köztéri emlékmű / Remeteszőlős (Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával)  
 Információs üvegernyős buszmegálló / Tata  

 OrigO, Iosephinum, Avicenna park, Piliscsaba (NKA)  
 I.vh.emlékmű, Tinnye (Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával) 

 Utolsó Vacsora üvegrelief-trypichon - Borbás Márton szobrászművésszel (folyamatban)  
 COVID emlékmű - PÉCSI TUD.EGYETEM, Virológiai Tanszék (folyamatban) (NKA) 
 Eukarisztikus Kongresszus üvegzászló - Esztergom (folyamatban)  
 

 
6. A megvalósítás részletes ütemterve: 

AS 

Ütemterv: 

 Megrendelés kiadása – pályázati eredmény megszületését követő 30 nap (tervezett: 

2022.09.10.) 
 Emlékmű megvalósítása: 2022.09.10. – 2022.12.15. 

 Az emléktábla elkészítéséhez közvetlenül kapcsolódó területrendezés – 2023.02.15-
2023.03.14. 

 Ünnepélyes avatás: 2023.03.15. 
 

7. A projekt várható eredménye, hatása (legalább 1500 karakter terjedelemben): 

 

Remeteszőlős az agglomeráció egyik legfiatalabb, legkisebb települése Nagykovácsi és Budapest 

között. Lakói igényesek, szépen ápolják természetközeli környezetüket. Falunknak sem temploma, 

sem iskolája, sem kultúrháza – ezért a közösség-építés minden más módon - különösen fontos! Az 

éppen idén 20 éves település önkormányzata hangsúlyt helyez arra, hogy lakóival közösen 

ünnepelje meg a magyar történelem fontos évfordulóit. A március 15-i ünnepségen különösen 

fontos hangsúlyt kapnak a gyermekek (az ünnepi műsor rendszeres résztvevői), mert igyekszünk 

nekik tovább adni a szabadságharc emlékét, megerősítve bennük a nemzeti büszkeséget. 

Éppen ezért a Petőfi év kapcsán meghirdetett pályázat szintén rendkívüli lehetőség lenne 

számunkra, hisz Ő a legnépszerűbb magyar költőnk. Általa Remeteszőlős közösségi életét az itt 

lakó gyerekek és idősek körében - a rendszeres ünnepléssel - nagyban befolyásolhatja. A szintén 

nagyon fontos 48-49-s forradalom megemlékezéséit egy szerény kőszikla mellett szoktuk 

megtartani. Azonban biztosak lehetünk abban, hogy szavalásaink, énekeink még szebben 

http://www.dorkaglass.hu/


szólnának egy Petőfi előtt is tisztelgő, verset idéző, karakteresebb emlékmű előtt. 

Borbás Dorka Ferenczy-díjas üvegművész 2016-ban elkészítette a remeteszőlősi 1956-os (üveg és 

beton) emlékművét, mely által megtapasztalhattuk, hogy egy-egy utcarész milyen megbecsült 

területté válhat, ha műalkotás kerül oda. Ezért most is az ő kreativitására bíznánk magunkat, hogy 

a 48-as kősziklánk és Petőfi egymást katalizálva – méltóbb és hangsúlyos teret kapjon. 

Tisztelt Bíráló Bizottság! Bízunk pozitív támogatásukban, mellyel e nemes küldetésben segíteni 

tudják parányi, de céltudatos településünket! 

 

 
 

Kelt: Remeteszőlős, 2022. június hó 15. nap 
 
                                                                   

 

 

 


