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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Venezuelai Bolivári Köztársaság magyarországi Nagykövetségének Ideiglenes 
Ügyvivője, dr. Adriana Gottberg asszony a csatolt levéllel kereste meg jegyző és 
polgármester urat. 
Simon Bolivárnak kívánnak kerületünkben, a Szent László téren szobrot állítani. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Simon Bolivár szobrának ügyében a 
további egyeztetéssel bízza meg a szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott 
megbízott munkacsoportot. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalja, döntését a testületi 
ülésen ismerteti 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza a szobrok és emlékhelyek állítására létrehozott munkacsoportot, hogy 
Simon Bolivár szobrának kerületünkben történő elhelyezéséről a további 
egyeztetést folytassa le, és a következő képviselő-testületi ülésen a javaslatát tegye 
meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Ronyecz Róbert főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 06. W 
[őnyecz Róbert 

főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 
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N° 58/2009. 

Dr. Neszteri István 
Jegyző 
X. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szent László Tér 29 
1102 Budapest 
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Mellékelten küldjük Önnek a tisztelt Polgármester Úrnak címzett, Bolivár 

szobor felállításának kérelméről szóló levél másolatát Nagyon hálásak lennénk, 
ha együttműködne a Nagykövetséggel és segítene e nemes célkitűzés 
megvalósításában. Előre is köszönjük segítségét. * 

lettel: 

Xdriana Óottberg 
'---"'■"iQn £M < 

Venezuelai Bolivári Köztársaság magyarországi Nagykövetségének 
Ideiglenes Ügyvivője. 
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N° 57/2009. 
Budapest, 2009. február 17. 

Verbai Lajos 
Polgármester Úr 
X. Kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szent László Tér 29 
1102 Budapest 

Igen tisztelt Polgármester Úr, Excelenciás uram, 

Fenjves János Magyarország Tiszteletbeli Főkonzul Úr előzetes 
megkeresése után szeretnénk Önhöz fordulni, hogy Budapesten, Simon Bolivár 
szobrot állíthassunk fel a X. kerületben, a jelenlegi Szent László Téren. 

Úgy értesültünk, hogy a Nagykövetség munkatársai ebben az ügyben 
nevünkben előzetesen informálódtak a Budapest Főváros X. kerületi 
Önkormányzatnál. Továbbá engedje meg, hogy tájékoztassam Önt arról, hogy 
ezzel a kérdéssel a külképviseletünk nevében felkerestem Demszky Gábor 
Főpolgármester Urat is, aki szintén megígérte teljes segítségét ebben a nemes 
ügyben. 

Ezen információk alapján azt remélem, hogy leginkább Budapestnek 
ebben a népszerű, nagy kultúrájú szép kerületében volna lehetőség egy 
impozáns Bolivár szobor felállítására. 

Azt hiszem, nem szükséges Simon Bolivár érdemeit újra felemlegetnünk: 
a XIX. század egyik nagy demokratája volt, akinek köszönhető Dél- és 
Középamerika a spanyol uralom alól való részbeni felszabadítása, ugyanakkor 
a felszabadított országokban választójogot biztosított a szavazóknak elültetve 
így a demokrácia csiráját. Nagy segítője Francisco Miranda Generalisimonak 
(Franciaország és Venezuela négy csillagos tábornoka), aki Magyarországon is 
járt és részt vett az Esterházy-Kastély rendezvényeiben, mint egyszerű zenész 
Haydn zenekarában. 

Meg vagyok arról győződve, hogy egy ilyen szobor felállítása pozitív 
visszhangot okozna, nem csak Magyarországon, hanem az úgynevezett 
„bolivári államokban": Venezuela, Kolumbia, Panama, Ecuador, Peru és Bolívia 
területén is, akárcsak a többi demokratikus országban a világon, hisz Simon 
Bolivár azon igen kevés politikus-hadvezérekhez tartozott, akik az egész világ 
elismerését elnyerték. 
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Engedje meg nekem, igen tisztelt Polgármester Úr, hogy arról is. 
tájékoztassam, hogy a Venezuelában élő magyar emigráció kérésére, Caracas 
főváros legszebb részén, Chacaoban, 2006-ban felavatta a „Magyar Teret, 
PLAZA DE HUNGRIA"-t, amelyen egy jellegzetes szobor van elhelyezve a 
magyar szabadságharc elismeréséül. A caracasi „Plaza Hungria"-n minden 
évben a magyar cserkész-csoport és más venezuelai magyar szervezetek 
együttműködésével felhúzzák a magyar lobogót Venezuela zászlajával együtt 
és megünneplik október 23-át. 

Amennyiben a X. kerületi várostanács hivatalosan is hajlandó 
engedélyezni a szobor elhelyezését a jelenlegi Szent László téren, úgy nagy 
örömömre szolgálna, ha a Polgármester Úr, két más várostanács taggal 
ellátogatna országunkba és személyesen is megismerkedhetne Bolivár 
emlékével, beírva a nevüket a caracasi Bolivár Múzeum aranykönyvébe. 

Amint ez az engedély megszületik, azonnal kérni fogom országom 
külügyminiszterét, hogy egy Bolivár mell-vagy lovas szobrot felállíthassunk a X. 
kerületben. Kollégáimmal folytatott előzetes beszélgetéseimet alapul véve, meg 
vagyok arról győződve, hogy a többi bolivári ország diplomáciai képviselői 
Magyarországon szintén lelkesen támogatni fogják ezt az kezdeményezést és 
értesíteném őket is a X. kerület nagyvonalú együttműködéséről, hogy a szobor 
esetleges felavatásán ők is, mint a teljes diplomáciai kar részt vegyenek. 

Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy kifeljezhetem országom 
és a magam nevében a legmélyebb tiszteletemet Budapest Város X. Kerületi 
Önkormányzatának és Őexcelenciájának. 

Venezuelai í^ivái i j^ztársaság magyarországi Nagykövetségének 
Ideiglenes Ügyvivője. 

Másolatot kap: 
Dr. Neszteri István 
Jegyző 
X. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
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Simon Bolivár (teljes nevén: Simon Jósé Antonio de la Santísima Trinidad Bolivár Palaciosy 
Blanco) (1783 - 1830) a dél-amerikai függetlenségi mozgalom vezetője, később a Nagy - Kolumbia 
elnöke (Gran Colombia), Venezuela elnöke, majd Peru és Venezuela diktátora. 

Bolivár részt vett Nagy Kolumbia (Gran Colombia) megalapításában, amely nemzet, mint nagy 
politikai és katonai konföderáció próbált konszolidálódni Amerikában. Nagy Kolumbia elnöke lett. 
Annak ellenére, hogy a Nagy Kolumbia-politikai terv megbukott, Bolivárt a cselekedeteiért és 
nézeteiért „Amerika emberének" nevezik, egy kiemelkedő alakja az egyetemes történelemnek, aki 
egy politikai örökséget hagyott számos latin amerikai országban, ami őt nemzeti tisztelet tárgyává 
formálta. 

Család és örökség 

Mind az apa, don Jüan Vicente Bolivár, mind az anya, Concepción Palacios y Blanco az 
arisztokrácia sarjai voltak, 1773-ban a kettejük házasságkötésekor nagy volt a korkülönbség. Jüan 
Vicente 47 éves, mig Concepción 15 éves volt az esküvő napján. Simonon kívül további négy 
gyermekük született: Jüan Vicente, Maria Antónia, Juana és Maria del Carmen. 

A Bolivár család a baszk La Puebla de Bolivár (Spanyolország) településről származott, a kolónia 
kezdete óta számos kiemelkedő tettet hajtottak végre a család tagjai Venezuelában. 

Elsőként a Bolivár családból Simon de Bolivár érkezett Caracasba 1589 környékén - harminc évvel 
a városalapítást követően - a fiával együtt. Mivel apának és a fiúnak azonos volt a neve, ezért 
megkülönböztethetünk Idős Simon Bolivárt, illetve Iffú Simon Bolivárt. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar 2009.03.06. 
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