
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
 
Wladislaw Dudek: id. Antall József és Henryk Slawik c. emlékművének elhelyezésével           
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 
  
Budapest Főváros Önkormányzata azzal kereste meg Önkormányzatunkat, hogy az említett          
emlékművet a kerületünk tulajdonában lévő Goldmann György téren (hrsz.: 4107/53)          
helyezhesse el. 
A szobrot a Fővárosi Önkormányzat a saját beruházásában, saját költségvállalásával tervezi           
elhelyezni, amennyiben Önkormányzatunk megadja ehhez hozzájárulását. 
  
A Fővárosi Önkormányzat a magyar-lengyel kulturális kapcsolatok nagymúltú        
hagyományainak ápolását ezen kompozíció elhelyezésével is erősíteni kívánja. Ennek         
keretében kezdeményezte 2015-ben Grzegorz Lubczyk, akkori budapesti nagykövet, hogy         
állítsanak közös emlékművet a két ország két jeles történelmi személyiségének, akik           
egymással személyes kapcsolatban is voltak. 
Ennek megvalósítására alakult meg Lengyelországban a „Társadalmi Bizottság a Varsóban          
és Budapesten állítandó Henryk Slawik és id. Antall József Emlékműért – Emlékpadért”            
elnevezésű szervezet. Felkérésükre készítette el W. Dudek szobrászművész azt a bronz           
szoborkompozíciót, amely a két politikust egy asztalnál ülve ábrázolja. Az első példányt            
2016. novemberében Tarlós István főpolgármester úr avatta fel Varsóban. A másodpéldány           
avatását 2017. május végére tervezi a Fővárosi Önkormányzat. 
  
A döntéshez szükséges az 1991. évi XX. törvény 109. § (2) bekezdése szerinti művészeti              
szakvélemény is, melyet a Fővárosi Önkormányzat csatolt a kérelemhez. Szükséges          
megjegyezni, hogy ez a 2015-ben keletkezett dokumentum az emlékmű felállításával          
egyetért, azonban az akkori tervek szerinti, V. kerületi Jászai Mari téren való elhelyezést nem              
javasolja lehetséges helyszínként. 
A Fővárosi Önkormányzat újabb javaslata a Goldmann György tér, amelynek déli része a             
Slawik rakparthoz kapcsolódik. Ezt a teret a 2016. novemberi helyszíni szemle alkalmával a             
Fővárosi Önkormányzat, a Budapest Galéria és Önkormányzatunk munkatársai felmérték, és          
előzetesen alkalmasnak találták. 
  
Az 1991. XX. törvény 109. § (1) bekezdésre értelmében művészeti alkotás elhelyezéséről a             
kerületi önkormányzat tulajdonában álló közterület esetében a kerületi önkormányzat         
Képviselő-testülete dönt. 
  
 
 
 
 



A szoborkompozíció felállításának beruházó feladatait, a területrendezést, és ennek         
minden költségét, valamint a későbbiekben az emlékmű fenntartását és karbantartását          
a Fővárosi Önkormányzat vállalja, mint a szobor tulajdonosa. 
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szoborkompozíció felállítását jóváhagyni         
szíveskedjék. 
 
  
Budapest, 2017. április 6. 
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