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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 379/2018. (XI.29.)
határozatával döntött arról, hogy a Pataki Ferenc lakóutcával szemben, a Farkas Attila
Uszodánál az 1358 és 1359 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokon kialakításra kerülő teret
Szenes Hannáról nevezi el. Időközben a közterület kialakításra került, és az uszoda
ingatlanbővítését eredményező beruházással együtt május 1-jén került sor hivatalos
átadására.
Szenes Hanna 1921. július 17-én született Budapesten, értelmiségi zsidó családba.
Közeli rokona volt a dombóvári Sas (Spitzer) családnak, szinte minden vakációját
unokatestvéreinél, a Jókai utca 3. szám alatt töltötte. Dombóváron ismerkedett össze a
vele egykorú Pataki Ferenccel, a dombóvári gimnázium tanulójával, a későbbi híres
fejszámoló művésszel, és közöttük a barátságnál is erősebb vonzalom szövődött.
Kapcsolatuk Hanna Palesztinába költözéséig tartott, ezt követően többé nem látták
egymást. Hanna 1944 januárjában angol katonaként ejtőernyős kiképzésben vett részt
Egyiptomban, ezt követően Olaszországban, mint rádiós tiszt teljesített szolgálatot. A
magyar határt csak júniusban, Magyarország német megszállása után sikerült átlépniük.
Amikor átjutottak a Dráván, Szenes Hannát és társait egy csendőrjárőr elfogta, így a
Gestapo fogságába kerültek. A 23 éves leányt a nyilas hatalomátvételt követően 1944.
november 7-én, Budapesten a Margit körúti fogházban ítélethirdetés nélkül kivégezték.
Szenes Hannának ma is nagy kultusza van Izraelben, nemcsak az ottani magyarok
körében. Naplóját és írásait több nyelven, köztük magyarul is kiadták, versei közül
néhányat meg is zenésítettek.
Pataki Ferenc 1921. január 20-án született Dombóváron. 1939-ben érettségizett a
Királyi Katolikus Esterházy Miklós Nádor Főgimnáziumban. Különleges képessége
már 3 éves korában jelentkezett: képes volt milliókban és százmilliókban számolni.
Ötéves korától - mint csodagyerek - Budapesten a Lakner Gyermekszínházban szerepelt
vasárnap délelőttönként. A második világháború idején munkaszolgálatos volt, majd a
háború után orosz hadifogoly lett.
Bár eredeti foglalkozása kalapos volt, az ötvenes években az egész ország fejszámoló
művészként ismerte és szerette meg. Fejben többjegyű számok összeszorzását végezte
közönség előtt, olyan előadóművészként volt közismert, aki a tudást humorral ötvözve
adta elő. 1952-ben letette az artistavizsgát. Meghívásra fellépett a Szovjetunióban,
Svédországban, Angliában, az NSZK-ban, dolgozott varietékben és a televízióban is.
1983-ben Érdemes Művész lett, és a Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjével tüntették
ki. 2004-ben Dombóvár Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címmel ismerte el
szülővárosa. 2017. augusztusában hunyt el.
Mivel már a tér elnevezése során is a Szenes Hanna és Pataki Ferenc közti ismeretség
volt a meghatározó, ezért javaslom, hogy a Szenes Hanna tér a hozzájuk kapcsolódó
képzőművészeti alkotással gazdagodjon. Varga Gábor keramikus elkészítette az
alkotások makettjét, melyet a MANK Nonprofit Kft. Szolgáltatási Igazgatóságának
szakemberei május 8-án megtekintettek, és támogatták elhelyezésüket. A lektorátus által
a látogatás során tapasztaltakról készült jegyzőkönyv az előterjesztés elkészítésének

időpontjában még nem állt rendelkezésünkre, de amennyiben a képviselő-testületi ülés
időpontjáig megérkezik, ismertetjük.
Az alkotások pirogránitból készülnek, méretük 80cm x 57cm és 80cm x 53cm az
alábbiak szerint:

A két alkotás az uszoda különálló épületegységének egyik tér felőli oldalára kerül
elhelyezésre és egy 10 cm vastag, itong téglából készült rámát kap.

A Képviselő-testület pozitív döntése esetén a mű felavatására június 30-án, 11 órakor
kerülhet sor, amikor a holokauszt dombóvári áldozatainak megemlékezését tartja
városunk.
A fentiek alapján kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
művészeti alkotás elhelyezéséről a Szenes Hanna téren
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szenes
Hanna téren a Farkas Attila Uszoda különálló épületének oldalán Pataki Ferencről és
Szenes Hannáról egy, az arcképüket ábrázoló, Varga Gábor keramikus által
pirogránitból elkészített kompozíció kerüljön elhelyezésre egy 10 cm vastag, itong
téglából készült rámába foglalva a köztéri műalkotások szakvéleményezésére szolgáló
szervezet által véleményezett és jóváhagyott módon.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és
kötelezettségvállalások megtételére.
Határidő: 2019. június 30. – a kompozíció elhelyezésére és felavatására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda

Szabó Loránd
polgármester

