FELHÍVÁS
az 1956-os
os Nemzetőrség
Nemzető
emlékművének
vének anyagi támogatására.
A Rákosmenti ’56-os
’56 os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör
tagsága úgy döntött, hogy
pótolva az elmúlt több mint fél évszázad mulasztását,
az országban egyedülálló módon és először
el
Budapesten, a XVII. kerületben lévő
lév Kucorgó téren
az 1956-os
os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára
a Nemzetőrség
őrség hősies
h
helytállásának emléke előtt
őtt tisztelgő
köztéri alkotást kíván elhelyezni.
Ahhoz, hogy az emlékmű
ű megvalósulhasson, az Önök
Ön anyagi támogatására is számítunk.
A Rákosmenti ’56-os
os Alapítvány és a Rákoskerti Polgári Kör felkéri azokat a jogi személyeket és
magánszemélyeket, akik a fenti cél megvalósítását támogatni szeretnék, hogy adományaikat utalják
át a Rákoskerti Polgári Kör
a 12011739--00157999-00200004 számú bankszámlájá
jára,
„Adomány
Adomány az 1956-os
1956 Nemzetőr emlékműre” megjelöléssel,
Postai készpénz átutalási megbízással (postai csekk) is lehet a fenti számlára adakozni.
A 100.000 forintot meghaladó összeget adományozók
nevét a talapzatba épített táblán megörökítjük!
Köszönettel:
Szelepcsényi Sándor
a Rákosmenti ’56-os
’56 Alapítvány titkára és
a Rákoskerti Polgári Kör elnöke
Tel: 06-20-944-2567
Az 1956-os Nemzetőrségnek
őrségnek még nincs emlékműve
emlékm ve Magyarországon! A Forradalom és
Szabadságharc idején meghatározó szerepet betöltő
betölt szervezet tagjai feltétlenül megérdemlik hősi
h
helytállásuk emlékének megőrzését.
őrzését. A még ma is köztünk élő
él nemzetőrök
őrök megbecsülését
megbecsül
is jelenti
ez az emlékhely, hiszen sokan közülük a forradalomban való részvételükért kirótt börtönévekkel
fizettek a nemzet szabadsága melletti kiállásukért. A Rákosmenti ’56-os
’56 os Alapítvány és
é a Rákoskerti
Polgári Kör magára vállalta, hogy Budapest XVII. kerületében felállítja azt az emlékművet,
emlékm
amely
elevenen életben tartja a forradalom nemzetőreinek
nemzet
emlékét. Ez a szobor - amely Simorka Sándor
szobrászművész alkotása - alkalmas lesz arra, hogy
hog előtte
tte az 1956-os
1956
Forradalom és
Szabadságharcra emlékezve évről-évre
évről
kifejezhessük a hőseink
seink iránt érzett tiszteletünket.
Az emlékmű méretei:
Figura: 250 cm magas, anyaga süttői
sütt fehér mészkő.
Posztamens: 100 cm magas, anyaga fagyálló homokkő,
homokk andezit szikla
kla vagy a süttői
sütt mészkő
egy sötétebb változata.
Elhelyezése: A figura és a posztamens körbejárható szegélye kisebb kövekkel, kavicsokkal boríbor
tott, kissé távolabb nagyobb kövek, esetleg padok, amelyekre le is lehet ülni. Háttérként az eme
lékművet félkörben körbevevő sűrű örökzöld tujasor áll, amelynek sötétebb színe harmonizál a
kő világos sziluettjével.
A szobor figurája egy huszonéves fiatalembert ábrázol korabeli hosszú kabátban, vállán a
nemzetőrök járőrben
rben hordott Mosin-Nagant
Mosin
típusú puskájával (dióverőő), karján karszalag,
baloldalán töltényeknek és élelemnek való válltáska. Bal kezében drapériaként függ az 1956-os
1956
Forradalom és Szabadságharc jelképeként ismert lyukas zászló.
A posztamensen egy szalagon vésett, feketével színezett írás:
AZ 1956-OS NEMZETŐRÖK
ŐRÖK EMLÉKÉRE,
a szavak között elhelyezve a Nemzetőr
Nemzet Jelvény vésett mása.

Manapság gyakran használják ki a jóhiszemű embereket lelkiismeretlen szélhámosok és kérnek
adományokat mondvacsinált ürügyekkel.
A mi szándékunk tiszta és leellenőrizhető!
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata támogatja elképzelésünket, amelyet
az is igazol, hogy a 2014. augusztus 28-án tartott testületi ülésen a képviselők egyhangú szavazattal
hozzájárultak az emlékmű felállításához.
Amennyiben erről további információra volna szükségük, kérem, lépjenek kapcsolatba a
Rákosmenti Polgármesteri Hivatal Oktatási és Művelődési Csoportjának vezetőjével, Kelemen
Sándor úrral a +36 1 253-3424 telefonszámon, vagy a muvelodes@rakosmente.hu elektronikus
levélcímen.

Budapest, 2014. szeptember 20.
Üdvözlettel,

