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Sorszám: Tárgy:

Petőfi Sándor:
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Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű többség Valamennyi Bizottság

Tárgyalás módja. Előkészítette;

Nyílt ülés dr. Kiss Mihály aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert tény, hogy Békés Város rövid időn belül egy újabb
mellszoboral gazdagodik. amely neves költönket. Petőfi Sándort formálja meg. A bronzból
készült meflszobor Lantos Györgyi és Máté István szobrászmüvészek alkotása. Nagy Sándor
Békésről elszárrnazott hódmezővásárhelyi borász ajándéka a szobor, ahogyan korábban ő
ajándékozta a városnak a Széchenyi- és Kossuth-szobrot is. Az avatást 2018. szeptember 29.
napjára, a pákozdi csata évfordulójára tervezzük.

A szobor elhelyezése érdekében folytatott szóbeli egyeztetések során eddig az alábbi lehetséges
helyszínek merültek fel:

• A Petöf5 utca és Malom utca kereszteződése:
• A Városháza élőtti terület;
• Erzsébet-liget szoborpark;

A szobor méltó helyének megtalálásához kikértük a Békési Városvédő és S:épitő Egyesület
véleményét is. Az egyesület a szobor elhelyezésére vonatkozóan három helyszínt javasol:

1) Széchenyi tér, a Nagyház Pince előtti Rives terület közepén;
2) A Petőfi Sándor utca I. sz. elött az úgynevezett kistornaterem előtt, ahol a buszmegálló

után kisebb kiöblösödés van;
3) A Petőfi utca és Malom utca kereszteződésnél ajobb oldalon, a kerékpárút és gyalogosút

között.

Az egyesület a variációk közül ci másodikat tűnjci ci legcélszerűbbnek, hiszen a Petőfi utca
elején van. a Polgármesteri Hivatallal szemben és véleményük szerint a megemlékezések.
koszorúzások alkalmával a Zeneiskola udvara is számításba jöhet.

A posztamens lehetséges anyagaként egy vöröses árnyalatú gránitot tartana megfelelőnek a
szobrászmüvész. mert az hasonlít a bronz színéhez, és Így elegáns és impozáns lenne a szobor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az
alábbi határozati javaslatot elfogadni.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lantos Györgyi és
Máté István szobrászművészek Petőfi Sándort ábrázoló mellszobrát a Békés

kívánja elhelyezni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a posztamens elkészítése és a szobor
elhelyezése, valamint a 2018. év szeptember hó 29. napján tartandó avatóünnepség
megszervezése érdekében szükségessé váló intézkedések megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. június 21.

Izsó Gábor
polgármester
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