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Tisztelt Képviselő-testület!
A Szent László parkban az elmúlt évek szoborállításai után (2017-ben Szent László,
2018-ban Orbán Balázs szobra) újabb magyar történelmi személyhez köthető
műalkotás elhelyezésének gondolata fogalmazódott meg.
Árpád-házi Szent Erzsébet II. András magyar király és Merániai Gertrúd lánya volt.
1207-ben született az öt gyermek közül harmadikként. Bátyja a későbbi IV. Béla
magyar király volt. Erzsébetet négy éves korában eljegyezték I. Hermann türingiai
tartománygróf fiával, Hermann-nal, aki később meghalt, így Erzsébet annak öccsével,
Lajossal lépett frigyre 1221-ben. Boldog házasságban éltek, három gyermekük
született. Ám Lajos már nem láthatta harmadik gyermeküket, mert életét vesztette egy
keresztes hadjáratban. Lajos öccsei igen keményen bántak Erzsébettel: a 20 éves
özvegyet megfosztották a vagyona kezelésének jogától és férje birtokainak
jövedelmétől. A kialakult helyzet miatt elhagyta Wartburgot gyermekeivel. Fonással
tartotta fenn magát és megmaradt ékszerei eladásából nevelte gyermekeit.
Hányattatásai ellenére sem tért haza Magyarországra, és nemet mondott az őt
házassági szándékkal megkereső II. Frigyes császárnak is. Assisi Szent Ferenc
harmadrendjének tagja lett, ettől kezdve egyszerű szürke köntösben járt. Erzsébet 3
nappal előbb megmondta halálának napját. 1231. november 17-én halt meg. Sírja
mellett számos csodás esemény történt. IX. Gergely pápa 1235-ben szentté avatta.
A szobor kapcsán már egyeztettünk Varga Gábor szobrászművésszel. A műalkotás 90100 cm magasságban készülne el „félalakos” ábrázolással, mely Szent Erzsébet
jellegzetes mozdulatát ábrázolná, miközben kenyeret oszt a szegényeknek. A szobor a Szent László szoborhoz hasonlóan - posztamenssel kerülne felállításra (beton
zsalukő mag mészkővel burkolva) alacsonyabb méretben (méretében igazodva az
Orbán Balázs szobor posztamensének magasságához, vagy a teljes szobormérethez).
A szobor elhelyezése kapcsán a tavaly elkezdett szoborállítást folytatva – székelykapu,
malomkő, Orbán Balázs szobor – javaslom az 1.számú mellékleten (helyszínrajzon)
feltüntetett megoldás elfogadását, mely szerint a meglévő gyalogos sétány mentén a
park belső oldalán helyeznénk el a szobrot (így a későbbiekben további szobrokat
helyezhetnénk el). Javasolt pontos helyét a 2.számú melléklet mutatja be.
Ha a szobor tervezete elkészül, szükséges a szakértői véleményezés lefolytatása is.
Ennek költsége 120.000 Ft+áfa.
A fent leírtak alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
Szent Erzsébet szobor elhelyezéséről a Szent László parkban
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Varga Gábor
szobrász által készített Szent Erzsébet szobor elhelyezését a Szent László parkban az

előterjesztés mellékletében megjelölt helyszínen.
A Képviselő-testület a szobor felállításához - tervezés, megvalósítás, szakvélemény kapcsolódó munkákra bruttó 700.000,- Ft maximált fedezetet biztosít az önkormányzat
2019. évi költségvetésének terhére.
Határidő: 2019. augusztus 20. – a szobor avatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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