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Tisztelt Bizottság!

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzata arról
tájékoztatta önkormányzatunkat, hogy szeretnének emléktábla elhelyezésével tisztelegni
Hondromatidisz Rigasz (1942. január 1. – 1996. január 18.) görög származású szobrászművész
emléke és művészi munkássága előtt. Hondromatidisz Rigasz Görögországban született,
családjával azonban menekülni kényszerült a polgárháború poklából, így telepedtek le
Magyarországon 1948-ban. Gyermekfejjel hazánkban kezdett új életet, de magyarságát úgy élte
meg, hogy görög gyökereitől soha nem szakadt el. Ötvösnek tanult, majd 1970-ben felvételt
nyert a Képzőművészeti Főiskola szobrász szakára. Első mesterei Somogyi József, Pátzay Pál
és Laborcz Ferenc voltak. 1975-ben költözött családjával Debrecenbe, ahol művészetének
fejlődését és irányát a magyar szobrászat kiemelkedő egyénisége, Medgyessy Ferenc határozta
meg. A görög-magyar kettősség mindig is megjelent alkotásaiban. Hondromatidisz Rigasz a
klasszikus görög és a magyar realisztikus szobrászati hagyományokhoz kapcsolódva alakította
ki a maga egyéni stílusát.
Lenyűgözően gazdag életművében kiemelkedőek egy és többalakos kompozíciói,
domborművei, amelyeket kőből, fából, fémből és gipszből készített. Világa a nemes és
emelkedett érzelmek és eszmék összpontosítása. Formái és tömegei szinte mindig drámai
hatásúak. Több forrásból táplálkozó, mégis egységet és harmóniát sugárzó munkásságát
szűkebb és tágabb hazájában egyaránt nagy elismerés övezi. Alkotásai köztereken, országos és
helyi gyűjteményekben egyaránt megtalálhatóak. Az emléktábla elhelyezését a Magyarországi
Görögök Országos Önkormányzata és a Magyarországi Görögök Kutatóintézete támogatja.
Az 50 cm x 80 cm-es jura mészkőből tervezett emléktábla tervezett helye a szobrászművész
egykori lakóhelye, a Debrecen, Honvéd u. 23. szám alatti lakóház külső homlokzata.
A lakóház közössége az emléktábla elhelyezését támogatja.
Az emléktábla valamennyi költségét a család és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Görög Nemzetiségi Önkormányzata finanszírozza.
Ünnepélyes avatásának tervezett időpontja 2018. április 14.
Az emléktábla szövege magyar nyelven és alatta görög nyelven az alábbi:
„E házban élt
Hondromatidisz Rigasz
(1942-1996)
görög származású szobrászművész
„két hazában is árva volt”
Debrecen MJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Görögök Kutatóintézete
2018
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60.
§ (3) bekezdés b.) pontja alapján
1./ támogatja az emléktábla elhelyezését a Debrecen, Honvéd u. 23. szám alatti épület
homlokzati részén az alábbi szöveggel:
„E házban élt
Hondromatidisz Rigasz
(1942-1996)
görög származású szobrászművész
„két hazában is árva volt”
Debrecen MJV Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Magyarországi Görögök Kutatóintézete
2018
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. március 19.
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