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SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: a képviselő-testület 2006. március 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről. 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
Jelen vannak: Csertő István alpolgármester 
 Dr. Folberth György 
 Forczek Ernő 
 Mucsi László 
 Provics István 
 Rácz János  
 Vágó György és 
 Varga Ferencné képviselők 
 Dr. Tóth Mária jegyző 
 Besesek Béla FIDESZ helyi vez. 
 Kalmár Márton szobrászművész 
 
Csertő István alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Kalmár Márton művész urat. Megállapította, 
hogy az ülés határozatképes, mert a 10 képviselőből 8 fő jelen van. Zaka László polgármester 
szabadságon van, Nyerges Zoltán nem jelezte távolmaradását az ülésről. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Folberth György és Rácz János képviselőket javasolta. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyét. 
 
Ezután javaslatot tett az ülés napirendjére. Javasolta, hogy a kiadott meghívóban szereplő 
napirendeket tárgyalja meg a testület. Más napirendi javaslat nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N A P I R E N D 
 
1. Előterjesztés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából köztéri 
    műalkotás felállítására 
    Előadó: Kalmár Márton szobrászművész 
 
2. Előterjesztés Szank, Béke utcán fasor felújítására 
    Előadó: polgármester  
 
N A P I R E N D 
1. Előterjesztés az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója alkalmából köztéri 
    műalkotás felállítására 
    Előadó: Kalmár Márton szobrászművész 
Csertő István alpolgármester 
Felkérte Kalmár Mártont, hogy ismertesse művészi elképzeléseit az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére állítandó köztéri műalkotásra. 
 



Kalmár Márton m űvész 
1. Bemutatta a kompozíciót, amely azt ábrázolja, hogy egy ember küzd egy kígyóval. 
Kígyó: a rossz szimbóluma. Az ember a karjával próbálja távol tartani a kígyót magától. 
Ágas-bogas, a teret több irányba kitölti. Bronz kompozíció lenne. Ez kőből nem képzelhető el.  
Ő maga az iskolánál lévő parkba helyezné el a felszabadulási emlékmű helyére. A bronz egy 
örök anyag. A központi parkba nem tenné ezt a kopjafák mellé. 
2. Bemutatott egy kőből faragott szárny kompozíciót ember alakokkal. 
Magassága: 60-70 cm talapzaton 3 m magas faragott szárny. 
3. Kézformából kinövő szárny kompozíció. 
4. Örökmécses jellegű kompozíció, két kéz között lánggal. Láng őrzés bemutatása. 
Csertő István alpolgármester 
Megkérdezte a bronz (ember-kígyó) kompozíció méreteit. 
Kalmár Márton m űvész 
Életnagyságú lenne. A központi parkba lehet kisebb, de az iskolai parkba csak nagyobb lehet, 
mert a tér elnyeli a formát. Kb. 5 millió forint lenne, a zsűriztetést ő szervezné.  
Dr. Folberth György képviselő 
Zsűrizésért fizetni kell-e? Támogatott-e a zsűrizett alkotás? 
Kalmár Márton m űvész 
Igen. Az ő kifizetése három részletben történhetne. Pályázni kell, a támogatás akkor jár, ha 
megvalósul az alkotás.  
A 2. szárny  kompozíció ára 3,5 millió forint. 
Forczek Ernő képviselő 
Örökmécses kompozíció árát kérdezte. 
Kalmár Márton m űvész 
Ez nem monumentális alkotás. 50x50-es, oszlopon vagy kövön lenne. Fekete kövön fehér 
kezek + a láng. 
Forczek Ernő képviselő 
A láng-mécseses kompozíció elképzelhető-e a központi parkba? 
Kalmár Márton m űvész 
Igen, el lehet helyezni, hogy ne üssék egymást az alkotások. 
Csertő István alpolgármester 
Milyen költségek merülnek fel a pályázat beadásáig? 
Kalmár Márton m űvész 
Zsűrizés 20-30 ezer forint, meg kell hívni őket. A jövő héten zsűriztetni kell a pályázat 
benyújtása érdekében. Tervezési költség kb. 300 ezer forint. 
Dr. Folberth György képviselő 
Kéz-szárny kompozíciónak mennyi az ára? 
Kalmár Márton m űvész 
Két kőből faragná, kb. 4 millió forint lenne. Együttes magasság 3 méter. 
Forczek Ernő képviselő 
Túlméretezett kéz nem zavaró hatású? 
Kalmár Márton m űvész 
Szoktak felnagyítani testrészeket. 
Provics István képviselő 
A láng-mécses kompozíció anyagát kérdezte. 
Kalmár Márton m űvész 
Láng-mécses lehet bronzból és kőből is. Két kőből 1,5 millió. Bronzból 1,7-1,8 millió.  
 
 
 



Forczek Ernő képviselő 
Az iskola parkba mást tudna elképzelni, az ember-kígyó kompozícióra a gyerekek 
felmásznak, nehéz lenne megvédeni. A kéz-szárny elveszne-e a térben? A műalkotást a Szank 
100 éves évfordulóján emelt felszabadulási emlékmű helyébe képzelné. Az örökmécses 
kompozíciót tartja megfelelőbbnek a kopjafák vagy az I. világháborús emlékmű környékére. 
Szanki emberektől távolinak tartja a többi kompozíció mondanivalóját. 
Kalmár Márton m űvész 
Balástyára és Forráskútra is készített hasonló kompozíciókat. Balástyán a szárny kompozíciót 
elfogadták, a püspök felszentelte. A legizgalmasabb téma a kéz-szárny megjelenítése. 
Dr. Folberth György képviselő 
A kígyós kompozíció a legkifejezőbb, de a szárnyat és az örökmécsest is el tudja képzelni. 
Mucsi László képviselő 
A kígyós áll legközelebb a szívéhez. Az iskola parkba képzeli dombon a szárnyat. Fehér 
kőből, sötét alapon, az áron tudnánk alakítani. 
Kalmár Márton m űvész 
70 % támogatás mellett ez az alkotás 3,5 milliós költség mellett 1 millióba kerülne a 
községnek. 
Rácz János képviselő 
Az ember-kígyó kompozíció tetszik a legjobban, de a költségei miatt nem támogatja szobor 
állítását. Megköszöni és tiszteletben tartja a művész úr ajánlatait. 
Vágó György képviselő 
A lakosság hozzájárulását még nem kértük. Az iskola parkkal kezdeni kellene valamit. A 
megvalósítást támogatja az iskola parkba. Az első vagy a második kompozíció mellett van. 
Kalmár Márton m űvész 
Ő is csak az elsőt vagy a másodikat tudja az iskola parkba elképzelni.  
Varga Ferencné képviselő 
Túlzsúfolt lenne a központi park 3 szoborral, ide csak a mécsest tudja elképzelni. Az iskola 
parkba az első vagy a második alkotás való.  
Provics István képviselő 
Elsősorban a szárny kompozíció. Az anyagi lehetőségeinket figyelembe kell venni, a mécsest 
is el tudja képzelni. 
Csertő István alpolgármester 
Polgármester úr azt mondta, hogy a költségvetésben 2 millió forint tartalék van, ebből lehet 
fedezni a költségeket. Az örökmécses nagyon elterjedt. 1956-hoz csak az első és második terv 
kapcsolható. Az első alkotás nagyon hatásos, áldozhatnánk rá 1,5 millió forint saját erőt. Az 
első és második közül tudna választani.  
Forczek Ernő képviselő 
Épület képe maradt meg benne az iskola parkban, központi szoborral, körben esetleg 
domborművel. Nem támogatja, hogy az iskola parkban meglévő emlékművet ezzel 
lecseréljük.  
Mucsi László képviselő 
Középen szárny szimbólum, köré nem zavaróak az alakok, plasztikák. A szárny dombon 
kiemelve elképzelhető ott. Díszkút elé is készülhetne ez a szárny kompozíció. Fel kell vállalni 
annak a kockázatát, ha nem kapunk támogatást, akkor nem tudjuk megvalósítani. 
Dr. Folberth György képviselő 
1956. történelmünk jelentős eseménye. Bizonyos dolgokat nem lehet pénzben mérni. Lakni 
lehet kocka házban és eklektikus építésűben is. Törekedjünk az igényességre, nem mindig kell 
a legolcsóbbhoz ragaszkodnunk. A kígyós kompozíció megmarad az idelátogató 
emlékezetében. 
 



Kalmár Márton m űvész 
A kultúra visszasugárzik az emberekre, voltak mindig nemes lelkű patrónusok, akik 
támogatták a művészeket. Alig várja, hogy dolgozhasson.  
Csertő István alpolgármester 
A szavazás menetét ismertette. El kell dönteni, hogy foglalkozzunk-e a szoborállítással. Utána 
értékük sorrendjében szavaztatja az alkotásokat. 
 
Ki szavaz arra, hogy vásároljuk meg valamelyik szobrot? 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a 
szoborállítás mellett döntött. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel az 1,5-2 millió forintos mécsest. 
 
Besesek Béla FIDESZ helyi vez. 
Túl temetőinek érzi a mécsest. 
 
A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
támogatta a mécsest. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel az 3,5 millió forintos 3-4 méter magas szárnyat az iskola 
parkba. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
fogadta el a szárny kompozíciót. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel a szárny-kézzel kompozíciót. 
 
A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem 
fogadta el a szárny-kézzel kompozíciót. 
 
Alpolgármester szavazásra tette fel az ember-kígyóval műalkotást. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta 
az ember-kígyóval műalkotást. 
 
Kalmár Márton m űvész 
Javasolja, hogy mutassuk meg a zsűrinek mind a két kompozíciót (ember-kígyó, szárny), mert 
az ő szívéhez a szárny áll közelebb. 
Csertő István alpolgármester 
A teret ki kell találni hozzá. Az ember-kígyóval elveszne a nagy térben. Egy dombon ki 
kellene emelni. 
Mucsi László képviselő 
A meglévő hársfa sor lezárja a teret.  
Csertő István alpolgármester 
Megkérdezte, hogy a képviselők a művészi vélemény ismeretében el tudják-e fogadni a 
szárny kompozíciót is? 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag, tartózkodás nélkül el tudja fogadni 
a szárny kompozíciót is. 



 
Csertő István alpolgármester 
Megvárjuk a zsűrizést és utána a jövő héten döntünk, hogy melyik kompozíció készüljön el. 
 
A képviselők egyetértettek. 
 
N A P I R E N D 
2. Előterjesztés Szank, Béke utcán fasor felújítására 
dr. Tóth Mária jegyző 
A Béke utca Halasi és Rákóczi utca közötti szakaszán lakók rákérdeztek, hogy a Béke utcán a 
házuk előtti kiszáradt, megcsonkított diófát kivághatják-e. Megszámláltatta, hogy a főutca 
ezen szakaszán a páratlan oldalon 8 db diófa, 1 db platán, 6 db kajszibarack és 3 db szivarfa 
található. A páros oldalon 17 db dió, 8 db kajszibarack, 2 db őszibarack, 12 db fenyő, 2 db 
meggy, 4 db hárs és 2 db szilvafa van. Öreg diófák száma tehát összesen: 25. A diófák 
kivágása esetén 35-40 db új facsemetének volna helye. A képviselő-testületnek abban kellene 
döntenie, hogy hozzájárul-e ezen a szakaszon a fák kivágásához, ha igen, akkor mely fákat 
vágják ki, az összeset és legyen egységes képű új fasor, vagy csak a kiöregedett és 
megcsúnyult dió és egyéb fák kerüljenek kivágásra, ha új fákat telepítenek, azok milyen 
fajtájúak legyenek? 
 
Provics István képviselő 
Vagy pótolni kell a diófákat, vagy ki kell venni mindet és egységes, szép fasort kell telepíteni. 
Széles az utca, patinás fákat kell ültetni. A fa mérete sem mindegy. Egységes fasort javasol, 
diót, mert a platán tönkretenné a házak talapzatát, kárt okozna. 
Varga Ferencné képviselő 
Szakaszonként évente tervezhető lenne a fák költsége. Egységes fasort javasolt, a más 
fajtájúakat át kellene telepíteni.  
Mucsi László képviselő 
Óvakodna a gyorsan növekedő, divatos fafajoktól. Allergia keltő szempontot is figyelembe 
kell venni. A diófák hamar elöregedtek. Javasolja a magas vagy magyar kőrist. Oszlopos 
tölgy szakmailag nagyon érdekes, 100-150 évig képes élni. Ajánlja az Alsótekeresi Faiskola 
választékát. 
Rácz János képviselő 
Nehéz feladat lesz a meglévő fák eltávolítása. A szép és gondozott fák maradhatnának. Nem 
egységesítené a sort, változatos lenne, szebb lenne, a gyógyszertár előtti jukkát is meg kellene 
hagyni. Az öregeket vágjuk ki, pótoljuk, de ne legyen egységes. Alacsonyabb 5-6 méteres 
fákat javasolt a villanyvezeték miatt. A sorba ültetéshez ragaszkodjunk. 
Forczek Ernő képviselő 
Rosszul esne, ha a 10 éve kiültetett fáit valaki kivágná. Talaj probléma van, az altalaj nem 
megfelelő minőségű. El vagyunk késve, mert új utcára lehetne egységes fasort telepíteni. A 
szép és értékes fákat meg kellene hagyni. A szabad gyökerű fák jobban meg tudnak 
kapaszkodni mint a konténeresek. Rongálás miatt is kétséges a maradásuk. Az öreg, kiszáradt 
fák kivágását javasolja.  
Mucsi László képviselő 
Ahol villanydrót van, oda nem teszünk magasra törő fát. Szakaszonként nézzük meg, hogy 
hová mi kerüljön.  
 
 
 
 



Dr. Folberth György képviselő 
Páratlan oldalon villanyvezeték van. Sajnálná, ha az ültetett fáit kivágnák, de a 
kiöregedetteket ki kell vágni. A gyümölcsfái nem fogták meg, talajminta alapján kellene 
eldönteni, hogy szakember szerint mit lehet ültetni. A templom előtti részt nem kellene 
eltakarni diófákkal, mert a templom is egy látvány. Olyan fát ültessünk, amelyek tűrik a 
benzinbűzt. 
Mucsi László képviselő 
Utca fásításra szakmailag ajánlott fák nem igényelnek jelentős gondozást.  
Csertő István alpolgármester 
Tehát az öreg fákat ki kell vágni a Halasi és a Rákóczi utca között. 
Szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az öreg 
fákat ki kell vágni a Halasi és a Rákóczi utca között. 
 
Csertő István alpolgármester 
Egyforma fákat telepítsünk? 
Mucsi László képviselő 
Nem tartja jónak az egyformát. 2-3 fajtát javasol.  
 
Alpolgármester szavazásra tette fel, a több fajta fa telepítését. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta több fajta fa telepítését. 
 
Mucsi László képviselő 
Platán, magas kőris, kislevelű hárs fajtájú fákat javasol a fő utcára. 
Csertő István alpolgármester 
Magas kőris a túloldalra. 
Szavazásra kérte a képviselőket. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: 
 
27/2006.(III.23.)ÖH. 
Béke utcán fasor felújításáról 

H A T Á R O Z A T 
 

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Béke utcán a Halasi 
utcától a Rákóczi utcáig az öreg fákat ki kell vágni. Helyettük platánt, magas kőrist és 
kislevelű hárs fákat kell ültetni. 
 
Határidő: 2006. április 30. 
Felelős: Zaka László polgármester 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, az alpolgármester 16,15 órakor bezárta az ülést. 
 
 
 
 

K. m. f.  



 
 
 
 
 
 

        Csertő István   dr. Tóth Mária   
       alpolgármester    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dr. Folberth György                   Rácz János 
           jkv. hitelesítő                                                                                   jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


