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Jegyzői

Véleményező bizottság vagy bizottságok :

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági

Bizottság
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Tisztelt

Közgyűlés !

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt.-hez a Nemzeti Összetartozás kifejezésére szolgáló Trianoni emlékmű felállítása céljából.
A pályázat aktualitása :
Minden év június 4. napján városunkban is két fontos dologra emlékezünk. Az egyik a méltó emlékezés az
országunkat szétszabdaló trianoni diktátumra, arra a gyászra és elkeseredésre, ami pontosan 100 esztendeje
Magyarország szerte megszólaltatta a harangokat. A másik fontos dolog, hogy éltessük és erősítsük a nemzeti
összetartozást. Ezt ily módon mindössze 10 éve tehetjük meg, hiszen az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította
június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fontos feladatának tekinti, hogy
a békediktátum és Magyarország legújabb kori történelme a gyermekeinknek ne csak egy lecke legyen a
történelemkönyvben, hanem az örökölt magyarságuk el nem feledhető része. Mindez példát ad, és
megmutatja nekik, a jövőben

ők

is

felelősséggel

tartoznak majd az országunk sorsáért.

Úgy vé ljük, hogy a Nemzeti Összetartozás évében különösen aktuális egy olyan emlékmű fe lállítása, amely
jelzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos hármas határ túloldalán és bárhol a világban é lő
em l ékműnek

magyarsággal kifejezett szolidaritást. Az

méltó helyszín éül szolgálna a Nyíregyháza

belvárosában található Hősök tere, ahol a Hő sök Emlékműve, és az 1956-os Emlékmű is áll, így
befejeződhetne városunk Történelmi Terének kia lakítása is.

Az em l ékmű ezen a téren történő elhelyezését az is indokolja, hogy hagyományosan Nyíregyháza Megyei
Jogú Városa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat minden évben közös szervezésben, méltóságteljesen itt emlékezik meg a Trianoni
békediktátumról.

Méltó és színvonalas

műsorokka l ,

határon túli

szere plők

közreműködésével

és

testvérvárosi kapcsolataink mélyítése által a partiumi, a kárpáta ljai és a felvidéki magyarlakta résztvevőkkel.
Hagyományainknak megfelelően, minden évben június 4. napján a 10 órai harangszó elhangzása után
kezdődik kö zös megemlékezésünk a történelmi egyházak részvételével, a megemlékezés keretében a
szervezők közösen helyeznek el koszorút.

Az

em lékmű

kapcsán kért kifejezési, tartalmi, formai követelmények: Figurá lis vagy non-figurális szobor vagy

szoborkompozíció, magas művészi színvonalú tartalmi és formai kifejezés, nemzeti összetartozás kifeje zése,
pozitív nemzeti

jövőkép

kifejezése,

időtálló

anyagok használata, harmonikus környezetbe komponálás,

szobor körüli térrendezés meghatározása, túlzottan elvont formavilág kerülése.
Az alkotásnak e l őre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek kell lennie; nem túlzottan
visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a jövőnek, a j övő magyar generációinak kell szólnia.

A megvalósítani kívánt projekt célcsoportja Nyíregyháza lakossága és a Kárpát-medence magyar
lakosságának városunkba látogatói.
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Az emlékmű megvalósítása érdekében egy zárt, megh ívásos, köztéri szoborpályázat lebonyolítását tervezzük.
A kiírt pályázat egyfordulós, anonim. A beérkezett szobormakettek elbírá lását a választott szakmai Bíráló
Bizottság végzi. A műveket rangsorolja, és írásban javaslatot tesz. A végső döntés a Kiírót illeti meg . A Bírál ó
Bizottság munkája nem nyilvános.
A pályaművek tervezett benyújtási határideje 2020. augusztus 10.
A projekt befejezésének határideje 2021. május 31.
Az emlékmű avatására vá rhatóan 2021.06.04-én kerül sor.
A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a
•
•

következőképpen

alakul :

a projekt tervezett összköltsége: bruttó 25.000.000,- Ft
az igényelt támogatás összege: bruttó 25.000.000,-Ft

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Közgyűlést,

az

előterjesztést

megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni

Nyíregyháza, 2020. június 17.
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Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
„ .„.•/2020.

(Vl.25.) számú

határozata
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti
Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadásáról

A

Közgyűlés

a Bethlen Gábor

Alapkeze lő

Zrt . pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti

Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat tartalmával és megvalósításával egyetért.
Felelős:

Határidő :

Doka Diána - Kulturális Osztályvezető
Karóczkai Adrienn - Pályázatok és Projektmenedzsment

Referatúravezető

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről

értesülnek:

1./ a Közgyűl és tagjai
2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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