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Ügyiratszám: 14/727/2014.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. június 27-ei nyilvános ülésére
Tárgy:

Tapolcai Holokauszt
domborművel

Emlékhely

kiegészítése

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hársfalvi József Irodavezető
Papp Zoltán Tamás Városi Főépítész

Megtárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

kerámia

Tisztelt Képviselő-testület!
2002-ben emléktábla elhelyezéssel jelölte ki Tapolca Városa a Holokauszt
Emlékhelyét. A tábla elhelyezése utal a tapolcai Csányi László utcai korábbi
gettóterületre, mely lényegében annak bejáratánál állít emléket.
A Holokauszt 70. évfordulójára kezdeményezte Dr. Vidosa Károlyné tapolcai lakos
az emléktábla kiegészítéseképpen egy kerámia dombormű elhelyezését.
A domborművet Kolop József szobrász ajándékozta a túlélők számára, mely a
meglévő emléktábla fölé, a volt iskolaépület Csányi utcai homlokzatára kerülhet.
A dombormű tábla barna színezésű mázas kerámia. Mérete 55*65 cm nagyságú.
A mű mondanivalója röviden:
Egy bezárt négytagú család kérdően néz ki a rácsos ablakon, ki nem mondott
kérdésük: ”MIÉRT?” A papa, a lánya és annak férje, unokája, három generáció.
Félelem, riadtság és bizonytalanság van bennük, nem követtek el semmit, bezárták
őket. „MIÉRT?” Ma már mindenki tudja.
Az expresszív (kifejező) és nyomatékos erős hatású dombormű szakértői vélemény
szerint is méltó megemlékezés, művészi kiegészítése a korábban kijelölt
emlékhelynek, méltó a 70. évforduló tapolcai megemlékezéseihez.
A kérelemben Dr. Vidosa Károlyné Tapolca Város Önkormányzatának támogatását
kéri az emlékhely bővítésének kialakításához.

Tapolca Város Önkormányzata a Holokauszt a 70. évfordulójára szervezett
megemlékezések, rendezvények, finanszírozása céljából sikeres pályázatot nyújtott
be a „Magyar Holokauszt Emlékév” Civil Alap-2014 pályázati program kapcsán. A
tervezett július 6-i tábladombormű avatása mellett, a megemlékezés-sorozat
tartalmaz kiállítás rendezést - emlékkönyv kiadást is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul
veszi, elfogadja.
Egyetért
azzal,
hogy
Tapolca
Város
Önkormányzata Képviselő- testülete támogassa a
Holokauszt Emlékhely domborművel való
kiegészítésének megvalósítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tapolca, 2014. június 20.

Császár László
polgármester
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