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Ülés időpontja: 2014. június 19. 15 óra
Csákvári Antal
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, hat tagja jelen
van. Javasolta módosító napirendként, hatodik pontként, a Bizottság második féléves
munkatervének elfogadását.
A Bizottság egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatot.
Csákvári Antal
Az első két napirendi pontok előadói nincsenek még jelen, ezért kérte a Bizottságot, hogy a
harmadik napirendi ponttal kezdjék meg az ülést.

1.

Bujdosné dr. Pap Györgyi állásfoglalása a Gáspárdy-család emléktábla elhelyezéséivel
kapcsolatban
Előadó: Bujdosné dr. Pap Györgyi

Csákvári Antal
Felkérte Bujdosné dr. Pap Györgyit, hogy számoljon be a Gáspárdy családdal kapcsolatban
végzett kutatásairól.
Bujdosné dr. Pap Györgyi
Elmondta, hogy Gáspárdy Katinka tevékenységével kezdődött el Egerben a komolyzenei
nevelés, évtizedeken keresztül az angolkisasszonyok egri intézetének zongoratanára volt. Őt
tekintik az egri zeneiskola alapítójának, saját ingatlanában adott otthont ennek az
intézménynek. A ház, Csiky Sándor u. 4., amelyben Katinka élt, jelenleg meglehetősen rossz
állapotban van. Javasolta az emléktábla elhelyezését, Gáspárdy Katalinnak munkássága és
Egerért tett érdemei miatt. A Gáspárdy fivérek emléke előtt tisztelgő tábla elhelyezését nem

támogatta. Hozzátette, hogy több ember dolgozott a Színház elindulásán, így az ő emlékük
előtt is tisztelegni kellene hasonló emléktábla elhelyezésével.
Sós István megérkezett.
Tóth István
Egyetértését fejezte ki az elhangzott javaslattal kapcsolatban. Hozzátette, ha a Színház
vezetősége úgy gondolja, hogy tiszteleg az alapítók előtt, azt saját hatáskörben tegye meg.
Csákvári Antal
Támogatta a javaslatot.
Sós István
A Gáspárdy család síremléke elhanyagolt állapotban van. Az emléktábla elhelyezését Katinka
tevékenységéért mindenképpen javasolja.
Bognár Ignác
Kérdésében felvetette, hogy ha a család nem gondozza a síremléket, akkor méltók-e egy
emléktábla elhelyezésére.
Estók Bertalan
Megkérdezte, hogy kinek a tulajdonában van jelenleg a Csiky Sándor utca 4. szám alatti épület.
Csákvári Antal
Egy svájci állampolgáré, hozzájárulását adta az emléktábla elhelyezésre. Megköszönte az
elhangzottakat, majd javaslatot tett az emléktábla szövegére: „Gáspárdy Katalin (1866, Eger –
1944, Eger) zenetanárnő, 1903-tól ebben a házban élt. Itt hozta létre 1912-ben magán
zeneiskoláját, mely az 1935-ben alapított városi zeneiskola elődje volt.” Vagy a következő
lehetőség: „Gáspárdy Katalin (1866, Eger – 1944, Eger) zenetanárnő, 1903-tól ebben a házban
élt. Itt hozta létre 1912-ben magán zeneiskoláját, mely a városi zeneiskola elődje volt.” A
Bizottság tagjai e-mail-ben megkapják a szöveget, és e-mail-ben tegyenek javaslatot, mely
változatot javasolják a család számára a táblán történő feltüntetésre. Kezdeményezte, hogy az
Önkormányzat vállalja át a tábla elkészítésének költségeit.
Bognár Ignác
Jelezte, hogy hívják fel a család figyelmét a síremlék áldatlan állapotára.
Oláh István és dr. Palotai Zsuzsanna megérkezett.
Csákvári Antal
Kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy Gáspárdy Katalinnak emléktáblát
állíthasson a család, valamint arról, hogy az emléktábla költségeit az Önkormányzat átvállalja,
illetve a család számára az emléktáblán szereplő feliratra is tegyenek javaslatot. A bizottság
nem támogatja a színház falán történő emléktábla elhelyezését.
Határozati javaslat:
Az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság támogatja a Gáspárdy család kérését, mely szerint
Gáspárdy Katalin zenetanárnő emlékére a Csiky Sándor u. 4. szám alatti épületen emléktáblát
helyezzenek el. A Bizottság javasolja a Gáspárdy családnak, hogy a következő szöveg szerepeljen
az emléktáblán: „Gáspárdy Katalin (Eger, 1866. - Eger, 1944.) zenetanárnő, 1903-tól ebben a
házban élt. Itt hozta létre magán-zeneiskoláját, mely az 1935-ben alapított városi zeneiskola

elődje volt. 2014” Az Önkormányzat az emléktábla elkészítésének költségeit magára vállalja. A
bizottság nem vállalja a színház falán történő emléktábla elhelyezését.
A Bizottság tagjai 8 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

12/2014. (VI. 19.) EOEB határozat
Az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság támogatja a Gáspárdy család kérését, mely szerint
Gáspárdy Katalin zenetanárnő emlékére a Csiky Sándor u. 4. szám alatti épületen emléktáblát
helyezzenek el. A Bizottság javasolja a Gáspárdy családnak, hogy a következő szöveg
szerepeljen az emléktáblán: „Gáspárdy Katalin (Eger, 1866. - Eger, 1944.) zenetanárnő, 1903-tól
ebben a házban élt. Itt hozta létre magán-zeneiskoláját, mely az 1935-ben alapított városi
zeneiskola elődje volt. 2014” Az Önkormányzat az emléktábla elkészítésének költségeit magára
vállalja. A bizottság nem vállalja a színház falán történő emléktábla elhelyezését.

Rátkai Attila
Megkérdezte, hogy Bizottságban jelenlévő szakértő tagok szavazhatnak-e.
Csákvári Antal
A Bizottság ügyrendjére hivatkozva elmondta, hogy a Bizottság szakértő tagjai az ülésen
tanácskozási joggal vesznek részt.

2. Az országzászló kivitelezési munkálatainak helyzete, az átadás időpontja
Előadó: Sós István

Csákvári Antal
Felkérte Sós Istvánt tartsa meg tájékoztatóját.
Sós István
Elmondta, hogy a kivitelező munkavédelmi ellenőrzést kapott, a kővágó gépek munkáját
leállították, azonban augusztus 20-ig az Emlékmű elkészül. Elkészült a zászlórúd és a
babérkoszorú. Találtak megfelelő helyszínt, csarnokot, a 16 méter hosszúságú zászlórúd
festésére. A csiga és a felhúzó szerkezet szerelhető, így megoldható, hogy a kerámia elemek
kettévágás nélkül kerüljenek rá a zászlórúdra. Zsolnai kerámia elemeket mai napon vették át.
Obeliszk mészkő burkolat nagy része megérkezett Erdélyből, két hét múlva indul a helyszíni
szerelés. A világítás, a vízvezeték és a kamera kábelei már a földben vannak. Azon az oldalon,
ahol munkálatok már nem folynak, elindulhat a füvesítés. A keleti oldal földmunkáit
hamarosan befejezik. Kapcsoló szekrény a helyén van. A Törvényház utcáról felvezető járda
részét addig nem készítik el, míg a mészkövet nem állítják be. Szegély munkálatok közül már
majdnem minden kész. A keleti oldal járdája szintén hamarosan elkészül. Az Emlékműhöz
felvezető járda részt csak a munkálatok befejeztével készítik el.

Csákvári Antal
Rákérdezett, hogy az augusztus 20-i átadás időpontja tartható lesz-e.
Sós István
A kivitelező megnyugtató választ adott, így augusztus 20. tartható. Forráshiány miatt nem lesz
késedelem az átadásban, még úgy sem, hogy a napokban egy vállakózó visszalépett, helyére új
céget találtak.
Tóth István
Megkérdezte, hogy a kivitelezőkkel kötött szerződésekben milyen biztosítékok szerepelnek.
Sós István
Késedelmi kötbér kötelezettsége van a vállalkozóknak.
Csákvári Antal
Megköszönte az elhangzottakat.

3. Az avatási műsort szervező kijelölése, pénzügyi háttér
Előadó: Csákvári Antal

Csákvári Antal
Kérte a Bizottságot, hogy az augusztus 20-án megvalósuló átadó ünnepség műsorának felelősét
jelölje ki. A műsort időben meg kell tervezni, a Bizottságnak el kell fogadnia. A Humán
Szolgáltatási Iroda feladatát képezné a műsor összeállítása és megszervezése.
dr. Palotai Zsuzsanna
Augusztus 20. idén szerdára esik, ezért úgy gondolja fontos a programok összehangolása.
Gondolt itt a határon túlról érkezőkre. Az Iroda a programot összeállítja, és javaslatot tesz rá.
Azt hogy az ünnepség a délelőtti órákban vagy a városi ünnepség előtt, a kora délutáni órákban
valósulna meg, csak akkor kell eldönteni, ha már tudják a vendégek elfogadták-e a meghívást.
A műsor határon túli színészekkel is megvalósítható. A vendégek elhelyezése anyagiakban nem
okoz problémát.
Csákvári Antal
Szorgalmazta, hogy a külhoni magyarok mielőbb megkapják a meghívást. Javasolta, hogy már
előző nap, augusztus 19-én érkezzenek meg a vendégek, és 3-4 napot töltsenek Egerben.
Javaslatot tett, hogy egri családok lássák vendégül az ide látogató határon túli magyar családok
közül azokat, amelyeket az önkormányzat nem tud vendégül látni..
Bognár Ignác
Az augusztus 20-ai ünnepi mise helyszínéül a Pyrker teret javasolta. Kérdésében elhangzott,
mennyire lesz politikai a rendezvény.
Sós István
Véleménye szerint ketté kell választani az avató ünnepséget és a városi ünnepséget. Avató
ünnepséget a délelőtti órákra javasolta.

Csákvári Antal
Bognár Ignác kérdésére válaszolva elmondta, hogy helyesnek tartaná, ha egy prominens
személyiség az avató ünnepségen képviselné a kormányt.
dr. Palotai Zsuzsanna
Hozzátette, hogy Eger testvérvárosai közül Munkács és Gyergyószentmiklós rendelkezik
jelentős magyar ajkú lakossággal. Nagyszőlős neve vetődik még fel meghívottként, bár az
ukrajnai vendégek utazása kérdéses ezekben az időkben. Iskolák felvidéki szakmai kapcsolatát
igénybe vételével bővíteni tudják a meghívottak körét. Más intézmények is szóba jöhetnek.
Sós István
Gyergyószentmiklós testvérvárosát is meg lehet hívni, ők délvidékiek.
dr. Palotai Zsuzsanna
Hibay Károly emléktábla avatás is augusztus 20-án lesz.
Csákvári Antal
Kérte, hogy az elszakított országrészekről legalább egy meghívott vendég legyen, Kárpátaljától
Felvidéken át egészen az Őrvidékig. A meghívókat még ebben a hónapban postázzák ki.
dr. Palotai Zsuzsanna
Ebben a hónapban felmérik a lehetőségeket, az sem késő, ha a jövő hónap elején kapják meg a
meghívókat.
Estók Bertalan
Megkérdezte, hogy a meghívottakra tett javaslatokat kinek jutathatják el.
Csákvári Antal
Gál István e-mail címére, a levélben írják meg a neveket és az elérhetőségeiket.
dr. Palotai Zsuzsanna
Határon túli magyar művészek is szerepelhetnek az avató ünnepség műsorában.
Sós István
Bognár Ignác korábbi kérdésére utalva elmondta, hogy a politikai egyeztetést kezdeményez
azzal kapcsolatban, hogy ezen az ünnepen kinek milyen szerepe legyen. Nem politikai
kisajátításról kell beszélni, hanem a nemzet közös érdekéről.
dr. Palotai Zsuzsanna
A meghívók kiküldések céljából kérdezte, hogy mi történik, ha mégsem történik meg az avatás
augusztus 20-án.
Tóth István
Javaslat, hogy az Emlékmű utolsó simításai előtt küldjék ki a meghívókat, addig az Iroda csak
készítsen egy felmérést, hogy kik azok, akik elfogadnák ezt a meghívást, és szívesen részt
vesznek a rendezvényen. Ha valóban megvalósul, hogy az ünnepségen a kormány prominens
személyisége is beszédet mond, akkor más politikai pártoknak is lehetőséget kell adni.

dr. Misz Mihály
Hozzátette, hogy az imént Sós István alpolgármester által kezdeményezett egyeztetésen
döntsék el a politikai pártok jelenlétét.
Sós István
Kezdeményezte, hogy Gyergyószentmiklós polgármesterét kérjék fel az ünnepi beszédre.
Bognár Ignác
Böjte Csabát javasolta az ünnepi beszéd megtartására.
Csákvári Antal
Hozzáfűzte, ha egy kormánypárti politikus nem is mond beszédet vagy köszöntőt, de
jelenlétével tisztelje meg az avató ünnepséget. Kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak
arról, hogy a Humán Szolgáltatási Iroda szervezze meg az augusztus 20-i átadó ünnepséget, az
Iroda vegye fel a kapcsolatot külhoni településekkel és a júliusi ülésen tájékoztassa a
Bizottságot az ünnepség szervezésének részleteiről.
Határozati javaslat:
Az Egri Országzászló és Emlékhelybizottság a Humán Szolgáltatási Irodát bízza meg azzal,
hogy szervezze meg az augusztus 20-i Országzászló Emlékmű átadó ünnepséget, az Iroda vegye
fel a kapcsolatot külhoni településekkel és a júliusi ülésen tájékoztassa a Bizottságot az ünnepség
szervezésének részleteiről.
A Bizottság tagjai 8 igen egyhangú szavazattal támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.
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Az Egri Országzászló és Emlékhelybizottság a Humán Szolgáltatási Irodát bízza meg azzal,
hogy szervezze meg az augusztus 20-i Országzászló Emlékmű átadó ünnepséget, az Iroda
vegye fel a kapcsolatot külhoni településekkel és a júliusi ülésen tájékoztassa a Bizottságot az
ünnepség szervezésének részleteiről.

4. A Főépítészi Iroda állásfoglalása a Hármas halomnak a Pyrker téren történő
elhelyezéséről
Előadó: Rátkai Attila
Csákvári Antal
Elmondta, hogy az ülés előtt a Bizottság tagjai kiosztásos formában megkapták a Főépítészeti
Iroda állásfoglalását a Pyrker téren elhelyezendő Hármas halmokról. Felkérte Rátkai Attila
főépítészt, hogy mondja el szóbeli kiegészítését.
Rátkai Attila
Hozzáfűzte, hogy állásfoglalását kizárólag szakmai alapon készítette el. Másik három kérésre is
ehhez hasonló állásfoglalást írt. Felháborodását fejezte ki egy, a minap érkezett, levél miatt. A
levél támadó hangvételű. A főépítész szakmai hozzáértését kérdőjelezi meg. Visszautasítja a

levélben leírtakat. Lemondott bizottsági tagságáról, továbbiakban köztisztviselőként kívánja
ellátni a feladatát.
dr. Misz Mihály
Továbbiakban is szüksége van Bizottságnak a főépítész szakmai javaslataira, ezért
visszautasítja a lemondási szándékot.
Csákvári Antal
Sajnálattal hallja főépítész úr lemondását. Az állásfoglalásban leírtak szerint a 64 Vármegyéből
származó föld elhelyezése megoldható virágágyáshoz hasonló síkbeli rekeszekben. Ugyanakkor
a kérés engedélyköteles, így hátráltatná a munkát. A kezdeményezőknek azt javasolta, hogy
terveztessék meg, készíttessenek engedélyes terveket, jogilag a jelenlegi tervbe már nem lehet
beszorítani. Kérte a kezdeményezőktől, hogy tekintsenek el a Hármas halom létrehozatalától.
Rátkai Attila
A jogszabályi előírások szerint, ha a földmunka nagyobb 1 métertől az már engedélyköteles.
Szakmai vélemény szerint a Hármas halom elkészítése földmunka, még akkor is, ha
emlékműként fogják tisztelni. Ez egy műszaki beavatkozás, mert vannak műszaki
következményei. Régészeti terület, régészeti kutatás szükségeltetik.
Tóth István
Felhívta a figyelmet arra, hogy továbbra sem megoldott a 64 Vármegyéből érkező föld
elhelyezése.
dr. Misz Mihály
A kezdeményezők a föld elhelyezésre eddig született javaslatokat elutasították.
Karádi Gábor
A beérkezett pályázatokat elbírálták, a Wild úr által készítetett tervet választották ki, ebben
eredetileg nem szerepelt a Hármas halom. A Hármas halom egy másik emlékmű, nem tartja
szakmailag helyesnek, ha ezt az Országzászló Emlékmű előtt helyezik el. A pályázat
beadásakor nem szerepelt a tervek között a Hármas halom. Javasolta a 64 Vármegye földjeinek
formai elhelyezését az Országzászló körül, az eszmeiségre koncentrálva.
Tóth István
A Hármas halom tervét Wild úr készítette, de a Bizottság nem fogadta el.
Rátkai Attila
A beérkezett pályázatok között szerepelt Hármas halom, de nem ez a pályázat nyert.
Csákvári Antal
Wild úr terveiben a 64 Vármegyéből érkező földek a négy égtáj oszlopban kaptak helyet.
Elmondta, hogy a négy égtáj oszlopon feltüntették volna, hogy mely megyékből származnak a
földek. Azonban ez a lehetőség nem felelt meg a földet összegyűjtők számára.
Tóth István
Az ötletélés során ez a lehetőség is felmerült.
Sós István
Két trianoni emlékmű egy helyen már túlzás lenne. Javasolta, hogy keressenek egy másik
helyszínt, ahol megépülhet a Hármas halom és az ereklye földek elhelyezése is megvalósulhat.

Csákvári Antal
Petőfi teret illetve a Várat javasolta helyszínként.
Bognár Ignác
Tudomásul vette, hogy az Emlékműnek már így kell megvalósulnia. Gyakori dolog, hogy nyer
egy pályázat, de nem úgy valósul meg, ahogyan a pályázatban szerepel, a Bárány uszodát hozta
példának. Kérdésében elhangzott, hogy a Pyrker téren tervezett szoborpark nem gyengíti az
Emlékmű ünnepélyességét.
Rátkai Attila
Véleményében összefoglalta, hogy főépítészként térben gondolkodik, nem szimbólumok által
megtestesített gondolatokban. A szobor park megadja a tér szakralitását. A vizuális képbe a
szobrok kevésbé zavarnak be, mint a Hármas halom.
Sós István
Erre a térre a nemzeti nagyságok szobrai kerülnek.
dr. Misz Mihály
Továbbra is megfontolandónak tartotta a 64 Vármegye földjének a négy égtáj oszlopba történő
elhelyezését.
Harsányi Jenő
Nem fogadta el a négy égtáj oszlopba történő elhelyezési javaslatot. A Vármegyék földjeit más
városnak ajánlják fel.
Tóth István
Véleménye szerint új helyszín nem lesz.
Sós István
Felajánlotta, hogy egy virágágyásba az Emlékmű közelében helyezzék el a földeket, az
emlékhelyet márványtáblával jelöljék meg.
Csákvári Antal
Megköszönte az elhangzottakat és kérte a Bizottság tagjait, hogy szavazzanak.
Határozati javaslat:
Az Egri Országzászló és Emlékhelybizottság Eger MJV Főépítésze által készített állásfoglalás
alapján, nem támogatja azt a civil kezdeményezést, mely szerint az Országzászló Emlékmű
közelében, a Pyrker téren, Hármas halom kettős kereszttel alkotást hozzanak létre. Az Egri
Országzászló és Emlékhelybizottság arra kéri a kezdeményezőket, hogy másik helyszínt
válasszanak az alkotás létre hozására.
A Bizottság tagjai 6 igen 2 nem szavazattal támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.

14/2014. (VI. 19.) EOEB határozat
Az Egri Országzászló és Emlékhelybizottság Eger MJV Főépítésze által készített állásfoglalás
alapján nem támogatja azt a civil kezdeményezést, mely szerint az Országzászló Emlékmű
közelében, a Pyrker téren, Hármas halom kettős kereszttel alkotást hozzanak létre. Az Egri

Országzászló és Emlékhelybizottság arra kéri a kezdeményezőket, hogy másik helyszínt
válasszanak az alkotás létre hozására.

5. Az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság ügyrendjének módosítási javaslata
Előadó: Csákvári Antal
Csákvári Antal
A Bizottság tagjainak hiányzására hívta fel a figyelmet. Javasolta, hogy a Bizottság januárban
elfogadott ügyrendjének kiegészítését „III. A bizottság ülésének rendje új ponttal bővüljön: 7.
pontjában ”amennyiben a bizottság üléseiről történő hiányzások száma az 5 alkalmat
meghaladja, akkor az kizárja magát a bizottság tagjai közül.” Illetve a „II. A Bizottság működése
7.2 Humán Szolgáltatási Iroda feladati” részben a helyiség lefoglalása helyett gondoskodik az
ülés és a helyszín megszervezéséről javítsák. Valamint a „IV. Bizottsági szakvéleményezés”
pontban a Bizottság elnöke a Bizottság döntésének kialakításához a kérdés előzetes
vizsgálatára, tanulmányozására és a döntés tervezetének előkészítésére szakértőkből álló
testületet kérhet fel megfogalmazás helyett, szakértőkből álló bizottságra tehet javaslatot,
melyet a bizottság elé terjeszt elfogadásra kerüljön a Bizottság Ügyrendjébe.

15/2014. (VI. 19.) EOEB határozat
Az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság Ügyrendjének módosítását a Bizottság 2014.
június 19. napján megtartott ülésén 8 igen szavazattal meghozott, 15/2014. (VI. 19.) számú
határozatával elfogadta.

6. Az Egri Országzászlómunkarendjének javaslata
Előadó: Csákvári Antal

és

Emlékhelybizottság

2014.

évi

második

féléves

Csákvári Antal
Két ülésre tett javaslatot. 2014. július 17. és szükség esetén, 2014. szeptember közepére.
Hozzátette, az augusztus 20-i átadó ünnepségen a Bizottság minden tagjának jelen létére
számítanak.
A Bizottság tagjai 8 igen szavazattal elfogadták az Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság
2014. évi második féléves munkarendjét.
Oláh István
Az egyéb napirendek között az Egri Fertálymesteri Testület felajánlását nyújtotta át a Bizottság
részére, mely szerint a Fertálymesteri Testület saját költségén elkészítteti az Országzászló
Emlékműn elhelyezhető turulmadarat.

Sós István
A turulmadár a napokban már elkészült, megköszönte a felajánlást, azonban most nem
tartanak rá igényt.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem érkezett, így a Bizottság elnöke megköszönte mindenkinek
a részvételt és az ülést bezárta.

k. m. f.

….……………..………………..
Csákvári Antal
Egri Országzászló- és Emlékhelybizottság
elnöke

…………………………………
Gál István
jegyzőkönyvvezető

