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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dr. Imre András kérelemmel fordult Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez és 
Szirbik Imre Polgármesterhez. Vági Lászlónak nyugalmazott római katolikus plébánosnak, 
főesperesnek, címzetes apátnak és dr. Imre Ernőnek – a kérelmező néhai nagyapjának - református 
lelkésznek, esperesnek, egyházkerületi tanácsbírónak és zsinati tagnak, a teológiai tudományok 
díszdoktorának emlékművet kíván állítani a városban. Vági Lászlónak és dr. Imre Ernőnek Szentes 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1999-ben díszpolgári címet adományozott. 
A dombormű elkészítésére Józsa Lajos szobrászművészt kérték fel. Józsa Lajos szentesi szobra az 
Olvasó nő a Könyvtárnál és a Napernyős hölgy a Kossuth utcában.  
A tervezett kétoldali dombormű 1 m magas és 1,5 m szélességű. Előlapján Vági Lászlónak és dr. 
Imre Ernő egészalakos domborműve, valamint a háttérben több alak látható. 
Az emlékmű helyszínének az Ady Endre utca 4. sz., a Tiszti Klub és a Boros Sámuel Középiskola 
között fekvő, parknak kialakított ingatlant választotta a kérelmező. Az Önkormányzat tulajdonában 
lévő telek hrsz.: 27. Tisztázni szükséges a helyszínen esetlegesen található közmű vezetékeket, 
közmű műtárgyakat. Az emlékmű felállítása nem építési engedély köteles. A 27 hrsz.-ú ingatlan 
műemléki környezet része, ezért előre be kell jelenteni az örökségvédelemért felelős hatóságnak. 
Az ingatlan régészeti lelőhellyel nem érintett.  
A dombormű fehér carrarai márvánnyal burkolt vasbeton posztamensen lesz elhelyezve. Az 
emlékmű magassága 2 m. A dombormű hátoldalán a következő bibliai idézet olvasható egy nyitott 
bibliát megjelenítő könyv lapjain: „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják 
hívni." (Mt 5,9) A statikai tervek elkészültek.  
Az emlékmű felállításának összes költségét dr. Imre András vállalja.  
Az emlékmű posztamensének megépítése, burkolása, a dombormű elhelyezése másfél hónapot 
vesz igénybe. Ünnepélyes felavatása a református és a római-katolikus egyház képviselőinek 
meghívására a nyár folyamán lehet. 

Szentes 2019. április 17. 
Wittek Krisztina s.k. 

városi főépítész 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen, és hozza 
meg döntését! 
 

………../2019. (IV. 25.) 
Tárgy: Megemlékezés emlékműve  

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Imre András megemlékezés 
emlékművének felállításáról szóló előterjesztést, és a következő döntést hozza: 

 
1. A Képviselőtestület támogatja, hogy Dr. Imre András emlékművet állítson Vági László és dr. 

Imre Ernő emlékére, melynek bronz domborművét Józsa Lajos szobrászművész készíti. 
2. Az emlékmű helyszíne az Ady Endre utca 4. sz., (hrsz.: 27), a volt Tiszti Klub és a Boros 

Sámuel Középiskola között fekvő, parknak kialakított ingatlan legyen.  
3. Az emlékmű elkészíttetésének, felállításának, környezete kialakításának költsége nem terheli 

Szentes Város költségvetését, ezen összes költséget Dr. Imre András fedezi.  
 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: polgármester 

főépítész 
 
 
 

 
Értesítést kap: 

1. Szentes Város Polgármestere 
2. SzKÖH Jegyzői Iroda 
3. Szentes Város Főépítésze 
4. SzKÖH Műszaki Iroda  
5. Dr. Imre András, Szentes 
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1. melléklet 
 

Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és 
Szirbik Imre Polgármester úr  
részére 
 
Szentes  
Kossuth tér 6. 
6600 
 
Tárgy: Kérelem közterület igénybevételére, 
  emlékmű felállítása érdekében 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr!  
 
1999. márciusában Szentes Város Önkormányzatának képviselőtestülete díszpolgári címet 
adományozott Vági Lászlónak nyugalmazott római katolikus plébánosnak, főesperesnek, címzetes 
apátnak és vele együtt Dr. Imre Ernőnek református lelkésznek, esperesnek, egyházkerületi 
tanácsbírónak és zsinati tagnak, a teológiai tudományok díszdoktorának, néhai nagyapámnak.  
A Szentesi Élet 1999. március 19-i számában a következő gondolatokkal tudósított az eseményről:  
 „Ők ketten külön-külön és együtt egy olyan világot képviselnek, amelynek "igen"-jét csak úgy tudom kellőképpen 
hangsúlyozni, s nem is tehetem másként, mintha azt mondom, az Úr fénye ragyogja be gondolataikat, s segíti őket 
abban, hogy a laikus világ felé tárják, olyan módon, hogy Isten igéje táptalajt is nyerjen. Azok az apróságok, amelyekre 
ők reagálnak valóban apróságok az Egészhez képest, de meg lehet ezeket érteni. Az ezredforduló előtti útvesztőben 
Imre Ernő és Vági László világos útra mutatnak. Ők bizonyosan tudják, hogy ez nem fölösleges.” 
Bár a cikk külön nem tett említést róla, de a szentesiek tudták, hogy a két díszpolgár egyike sem volt 
született szentesi. Mindkettőjüket egyházi szolgálatuk vezette Szentesre, mely várost később 
mindketten szívből vallottak otthonuknak.  
Közös munkájukkal oly időben teremtették meg a Szentes városában a vallási békét a református és a 
katolikus gyülekezet tagjai között, amikor még az egyházi szolgálatot külön állami hivatal felügyelte és 
amikor még az volt a „rend”, hogy a református és a katolikus temetőben a másik egyház lelkészei, 
papjai, egyházi szolgálatot nem végezhettek, sőt a másik egyház temetőjébe sem nagyon léphettek be.  
Laci bácsinak és Ernő bácsinak – ahogy mindenki szólította őket Szentesen – köszönhetően a vallási 
alapú ellentétek megszűntek a városban a gyülekezetek között. Az ökumenizmus szellemében, egymás 
gondolatait és hitét tisztelve, a másikban a jóakaratú embert keresve végezték mindvégig szolgálatukat a 
város érdekében. Példát mutattak a város polgárainak emberségből, megértésből, szeretetből és 
megbékélésből. Ezt a közös és példamutató szolgálatot köszönte meg jelképesen 1999 márciusában 
Szentes Város Képviselő-testülete a díszpolgári címek odaítélésekor. Sajnos azonban már egyikőjük 
sem lehet közöttünk, Laci bácsi 2008-ban, nagyapám pedig 2013-ban hunyt el.  
Kettőjük közös szolgálata a városért, példamutató életművük és legendás barátságuk vezettek engem 
arra a gondolatra, hogy a kettőjüknek, közös szolgálatuknak és barátságuknak, s életművükkel mutatott 
példájuknak méltó köztéri emlékműve legyen Szentes Városában. Az a célom, hogy az emlékmű a 
város polgárai számára emlékezés mellett mutasson példát a múltból arra, hogy életünk során 
tisztelnünk kell egymás hitét, vallását és gondolatait, mert csak a másik megértése vezethet el 
bennünket a megbékéléshez, ahogy történt ez Laci bácsi és nagyapám életében, a szentesi közösség 
javára. 
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Az emlékmű felállítás érdekében felvettem a kapcsolatot Laci bácsi élő rokonaival és Vágyi Gyula 
orgonaépítő mester úrral közösen kértük fel Józsa Lajos szobrászművészt egy dombormű elkészítésére. 
Józsa úr örömmel vállalta a feladatot, hiszen már több szobra díszíti a Szentes város köztereit.  
A művész – több változat után – egy olyan emlékművet tervezett, melynek fő eleme egy kétoldali 
bronz dombormű. A bronz dombormű mérete 100 x 150 cm. Ennek előlapján a két díszpolgár látható, 
mellettük és mögöttük pedig a két gyülekezet tagjait szimbolizáló alakok láthatók, vagy imára kulcsolt 
kezekkel, vagy bibliával a kezükben, egy közös csoportot alkotva. Az előlapon megjelennek a szentesi 
katolikus és református templom ablakainak ívei. A dombormű előlapja alatt a fehér carrarai 
márványlapokkal borított posztamensen bronz betűkből és számokból kiöntve a két díszpolgár neve, 
születési éve, valamint elhalálozásuk éve szerepel. A dombormű hátoldalán a következő bibliai idézet 
olvasható egy nyitott bibliát megjelenítő könyv lapjain: „Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak 
fogják hívni." (Mt 5,9) 
A dombormű egy vasbeton alapból készült, de fehér carrarai márvánnyal burkolt posztamensen1 áll. 
Tartószerkezete a vasbetonból készül és magában foglalja a föld feletti látható részt és a terepszint 
alatti alaptestet is Az emlékmű elhelyezéséhez 3,45 m2 közterület igénybevétele szükséges. (Az 
alapozás méretei 2,3 x 1,5 x1,2 m). Az alapozás mélysége a terepszinttől számítva – 1,2 m; 20 cm 
kavicságy, geotextíliában; 5 cm szerelőbeton; 30 cm vasbeton lemezalap; 65 cm vb gerenda.) A 
felmenő szerkezetek 150 x 100 x 32 cm ill. 150x 100 x 22 cm méretűek. A terepszint feletti maximális 
magassága az emlékműnek (a posztamens és a dombormű együttesen) 2,05 m. Az alapzat elkészítése 
során a munkálatok idejére az Ady Endre u-i kis parkot a gyalogos forgalom elől átmenetileg és 
részben le kell zárni.  
A művész úr által agyagból elkészített dombormű-mintáról készült fényképeket, valamint a statikus 
tervét mellékelten csatolom a kérelmemhez. 
 
Kérem Polgármester úr és a Képviselő-testület tiszteletreméltó tagjainak a támogatását ahhoz, hogy az 
emlékművet Szentes, Ady E. u. 4. szám alatti közparkban (belterület 27 hrsz) 3,45 m2 közterület 
igénybevétele mellett elhelyezhessük és – a Képviselőtestület által később megjelölt időpontban – azt a 
város polgáraival közösen, a református és a római-katolikus egyház képviselőinek meghívása mellett 
ünnepélyesen felavathassuk, mint a megbékélés emlékművét!  
 
Természetesen az emlékmű felállításának és elkészítésének költsége Szentes Város Önkormányzatát 
anyagilag nem terheli. Nagyapám és Laci bácsi emléke iránti tiszteletből az emlékmű összes költségét 
magam fedezem. 
Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárul a közterület igénybevételéhez és az emlékmű 
felállításához, úgy a vasbeton alapzat elkészítése után még cca. 3-4 hét szükséges a márványlapok 
méretre vágásához, leszállításához és felragasztásához, így legkorábban június végére valószínűsíthető, 
az emlékmű felállításának időpontja, de természetesen annak sincs akadálya, hogy csak nyár végén, 
esetleg ősszel kerüljön sor a felállításra és felavatására. 
Őszintén remélem, hogy az emlékmű felállításával Szentes Városa egy olyan alkotással gyarapszik, mely 
még sokáig hirdeti majd a szentesieknek a megbékélés, a tisztelet és a közös gondolkodás fontosságát 
életünkben! 
Megköszönöm, hogy kérelmemet elolvasták és támogatják azt! 
 
Budapest, 2019. 04. 11. 

          
Dr. Imre András 

                                                
1 .  Posztamens, vagy piedesztál: az építészetben zömök, négyzet v. téglalap keresztmetszetű, profilos fejezetekkel és 
lábazattal ellátott alépítmény 
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2. melléklet 
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3. melléklet 
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4. melléklet 
 

 
 


