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Tisztelt Képviselő-testület!
A Franjo Vlasic udvar rendezéséről 214/2016. (V. 9.) Kt. határozatában már döntött a
Képviselő-testület.
A döntésben megjelölt ajánlatkérések nagy része megtörtént, de a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat hozzájárulását többszöri hivatalos megkeresés ellenére sem sikerült
beszerezni, azonban az emlékmű átalakítása továbbra is szükségszerű, többek között
az alábbiak miatt:
-

az emlékmű nem a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által megrendelt, Sebrek
Csaba építésztervező által készített terv alapján készült el;
nem kértek rá településképi véleményt (nem tettek településképi bejelentést);
az emlékmű rosszul megválasztott anyagból, nem tervszerinti elrendezésben,
balesetveszélyesen lett kihelyezve, amelyet több szakember is megerősített;
az önkormányzat által kért művészeti szakértői vélemény is jelentős
átdolgozásra tett javaslatot;
Szilágyi Annamária városi főépítész egyeztetett a fentiek miatt Horvát
Köztársaság főkonzul asszonyával, Mr.sc.Vesna Halugával, aki a hibákkal
szembesülve biztosította a főépítészt, hogy az emlékmű rendbe tételét
(szakvélemény szerinti, tervszerű, bejelentés alapján kivitelezett emlékmű
átalakítás) ő is támogatja, hiszen ez közös érdek.

A művészeti szakértői vélemény, melyet helyszíni szemle alapján adott ki dr. Matits
Ferenc művészettörténész szakértő 1/2016. (IV.25.) számon, egy szakértői bizottság
összehívásával és szakkérdésekben a bizottság szakértő tagjainak véleményére
alapozva az alábbiakat állapította meg:
„A szakértők egyöntetű állásfoglalása szerint az elemeiben értéket hordozó emlékmű
jelen állapotában nem tölti be a neki szánt környezetdíszítő szerepkört és nem
érvényesítheti az állítók nemes szándékát, nem szolgáltat a város lakóinak illetve
idelátogatóknak művészi, esztétikai élményt. Az optimális állapot a két egymástól
elkülönülő emlékmű egybe komponálásával egységes rendbefoglalása által érhető el.”
A szakértők véleményükben az alábbi konkrét javaslatokkal élnek:
„A szoborkompozíció egységes szerkezetbe való rendezése, látványa szempontjából
előnyös lenne, ha a mellszobor a Sebrek Csaba építész által kijelölt helyre, közvetlenül
az oszlopok elé illetve közé kerülne. Az együttes művészi értékét feltétlen növelné, ha a
közterület nevét hordozó tábla nem lenne része a szoborműnek, ugyanis ez a
szoborkompozíció szempontjából értelmezhetetlen, értelmetlen. A „bán/Franjo Vlasic
udvar/ ....” felirat helye a közterület bejáratánál, az udvar elnevezése alatt van.
Az alkotóval egyeztetve kellene megoldani a plasztika biztonságos rögzítését,
egyeztetni a posztamens cseréjét olyanra, amelyiknek színe, formája (letört élű),
anyaga lehetőleg rusztikus, természetes kő legyen. További elvárás, hogy a talapzat
összhangba kerüljön a két oszloppal, valamint a patinázott mellszoborral. Mérlegelni
kellene, hogy vajon az oszlopokról a nem oda illő kampókat el lehetne-e távolítani és
vajon nem-e elegendő a név alatt egy nagyobb kampó.”

„A balesetveszélyes oszlop törését kőragasztással, rozsdamentes fémcsapolással
javasolt megoldani. Amennyiben lehetőség adódik rá, az emlékműhöz vezető út a
szobor körülivel legyen egyező.
A zsűri ajánlásai révén egységesülő emlékmű jól fog illeszkedni a parkosított
területhez és méltó módon fogja szolgálni városképi, környezetgazdagító szerepét,
betölteni a magyar és a horvát népek történeti hagyományainak ápolását.”
A fentieken túlmenően a szakvélemény rögzíti azt is, hogy „mind a bal oldali oszlop
törése, mind a mellszobor rögzítése balesetveszélyes, sürgős beavatkozást igényel.”
A városi főépítész véleménye is az, hogy településképi szempontból a jelenlegi
helyzetet fel kell oldani, ezért javasolja dr. Matits Ferenc művészettörténész által
készített szakvélemény és az ezek alapján elkészült tervek szerint átépíteni az
emlékművet.
Az emlékmű átalakításával Varga Gábor szobrász is egyetértett.
Az átalakítás során az emlékmű alapját képező kör alaprajzú bazalt kockákból kirakott
tér sugarának nagysága megnövekszik egy méterrel. Az eredeti gránit oszlopok
eltávolításra kerülnek, helyettük - az alaptestek megváltoztatása nélkül- két új mészkő
oszlop kerül elhelyezésre. A gránit oszlopok között elhelyezkedő, mindkét oldalán
felirattal ellátott tábla nem kerül visszahelyezésre, hanem a kompozíció oldalán lesz
elhelyezve.
A mellszobor alapját képező – jelenleg YTONG téglából készült – posztamens szintén
elbontásra kerül, mely helyett egy 120*40*40 cm-es mészkő fogja a szobor talapzatát
képezni.
Alaprajzi elrendezésében a mellszobor közelebb kerül a két oszlophoz, így válik
egységessé a kompozíció.
Az eredetileg bevezető kavicsos kialakítású járda megszűnik. A koszorúkat egy, az
oszlopokhoz felfutó bazaltkockákkal burkolt kvázi „domb” fogja fogadni, melynek
fontos szerepe van az oszlopok statikai kialakításában is.
Az új kialakításról készült terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Az átalakítás várható bruttó költsége:
-

süttői mészkő (3 db):
szállítási költség:
Varga Gábor szobrász díja:
átalakítás (bontás + építés) költsége:
Összesen:

600.000,- Ft
170.000,- Ft
80.000,- Ft
700.000,- Ft
1.550.000,- Ft

Továbbra is javaslom, hogy az önkormányzat vállalja az emlékmű átalakításának
költségeit annak érdekében, hogy az elemeiben értéket hordozó emlékmű betölthesse a
neki szánt szerepet, és megfelelő esztétikai élményt nyújtson.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy az emlékmű átalakítását az alábbi
határozati javaslat elfogadásával támogatni szíveskedjen.
Határozati javaslat
a Franjo Vlasic udvarban található Vlasic emlékmű átalakításáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Varga Gábor
szobrászművész által készített, és a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
által állított, a Franjo Vlasic udvarban található Vlasic emlékmű átalakításával.
2. A Képviselő-testület az átalakítás költségeinek fedezetét legfeljebb bruttó
2.000.000,- Ft összegig a 2017. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az átalakításhoz szerezze be a
Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulását.
Határidő: 2017. március 31. – átalakítás megvalósítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester

