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FŐÉPÍTÉSZ 
 
 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
 
Az UNESCO a 2012-es esztendőt Szentágothai János neurológus és Solti György zeneszerző 
tiszteletének szenteli születésük 100. évfordulója alkalmából. Ez igazi sikertörténet 
Magyarország számára. Ennek emlékére közelmúltban a SOTE Thaly Kálmán utcai új 
épületével szemközti közterületet a ferencvárosi képviselő-testület határozata szellemében a 
főváros Szentágothai János térnek nevezte el. 
 
Bartos Mónika országgyűlési képviselő asszony, az Országgyűlés Magyar-Spanyol Baráti 
Tagozatának elnökének kezdeményezésére megkeresés érkezett, hogy kerületünk új 
szoborcsoporttal – Szentágothai János és Santiago Ramón y Cajal – gazdagodjék. A Nobel-
díjas spanyol idegtudós, Santiago Ramón y Cajal születésének 160. évfordulóját ünnepeljük 
ebben az évben. 
 
Szentágothai professzor és Ramón y Cajal kutatási területe nagy mértékben összefüggött, a 
Nobel-díjas Ramón y Cajal tudományos tudományos állítását végül is a 24 éves Szentágothai 
bizonyította. Ramón y Cajal az idegtudományok nemzetközileg elismert géniusza, 
Szentágothai professzort pedig a XX. század Ramón y Cajal-jaként szokták emlegetni. Ezért 
kézenfekvő és magától értetődő, hogy a Szentágothai János téren mindkettejük mellszobrát 
tervezik felállítani. A szobrok elkészítésére Freund Éva szobrásznőt kérték fel, a műalkotás 
zsűriztetése a Budapest Galériánál folyamatban van. 
 
A szobrok forrása biztosított, az ünnepi eseményhez önkormányzatunkat kérik a 
posztamensekkel és a terület kialakításával való hozzájárulásra. 
 
A szobrok elhelyezésének becsült költségei: 
 
 Kivitelezés: 
 
         -  szobrokhoz posztamens készítése 
 
 2 db 1,5 x 0,4 x 0,25 m-es kőtömb, mely a művésznő tájékoztatása szerint nem igényel 
rögzítést. A park azon részén, ahová a szobrokat elhelyeznék a térszín alatt teremgarázs van, 
így annak födémét, a szigetelését óvni kell. 
    
  posztamens költsége 
                       2 db     250.000,- Ft/db + áfa            500.000,- Ft + áfa 



 
         - kertépítészet: 
 
               - korlát bontása, elszállítása, helyreállítás, 
               - kőburkolat  építése  fagyálló  természetes kőből a szobrokhoz vezető út és 

koszorúzási hely (25 m2), 
               - növénytelepítés: talajtakaró, virágágy 30 m2, 
               -  gyepesítés helyreállítása gyepszőnyeggel 45 m2 
 
  kertépítészet        (100 m2 összesen)                                     800.000,-  Ft + áfa 
 
 
 
Mivel az előzetes elképzelések szerint a szobrokat ez év december elején szeretnék felavatni, 
ezért a fentiekre vonatkozó döntések, a pénzügyi forrás biztosítása sürgős feladat. 
 
 
Budapest, 2012. november 12. 
 
 
 
 
        Szűcs Balázs s.k. 
           főépítész 
 
Melléklet: Szentágothai János tér környezetrendezési tervei 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy 

1. támogatja Szentágothai János és Santiago Ramón y Cajal mellszobrának felállítását 
a Szentágothai János téren; 
2. a költségvetés 3203-as sorából 1,3 millió Ft+Áfa összeget biztosít a szoborcsoport 
elhelyezésére és környezetrendezésre. 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester  
Határidő: 30 nap 
 


