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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képvisel ő testület! 

Sólyom Irén, városunk 2011-ben Díszoklevéllel kitüntetettje, gobelin művész, mint ismeretes ebben az 
évben könyvet adott ki Ünnepvárás – ünnepvarrás címmel. A Kulturális és Sport Bizottság 2015. júni-
us 18-i ülésén már tárgyalt a könyv megjelenésének támogatásáról, de arról döntés akkor nem szüle-
tett. A könyv kiadásában sajnos már nem tudunk segítséget, támogatást nyújtani, de 30 tiszteletpél-
dány megvásárlásával utólagosan is támogatni tudnánk a kiadványt. A képviselő-testület döntése, 
hogy később milyen módon hasznosítja a könyveket. Lehet pl. ajándékként vagy a könyvtár számára 
átadni néhány példányt. Sólyom Irén Sopronban született, fizikusnak tanult, 20 évig számítógép prog-
ramozóként, majd nagy váltás és sok tanulás után 10 évig egy külföldi cég gazdasági vezetőjeként 
dolgozott. Már nyugdíjasként kezdett el varrott gobelint készíteni, de nem a boltban vásárolható elő-
festett képeket, hanem saját tervezésűt. Munkája során megpróbálta ötvözni a szövött és a varrott 
gobelin formát. Először csak egyházi szimbólumokat ábrázolt, majd bibliai jeleneteket, a nemzet, a 
magyarság sorsát, a családot jelképező képeket is, később már egy vers, egy ellesett pillanat, a ma-
gyar monda és mesevilág is foglalkoztatták.  

Dr. Harmati Béla László művészettörténész, az Evangélikus Országos Múzeum igazgatója 2015. ok-
tóber 16-án a következő szavakkal nyitotta meg a kiadványban fotókon látható művek eredetijeiből 
készült kiállítást: 

„Tisztelt Sólyom Irén, Varga Gyöngyi, Csorba István, kedves zuglói gyülekezet! Mi a közös egy fizi-
kusban, egy egyházzenészben és egy teológiai tanárban? – tehetjük fel a kérdést. Első hallásra ne-
héznek tűnik a kapcsolatot megtalálni, azonban ez a most megjelent kötet és a gyülekezeti teremben 
hozzá fűződő kiállítás talán választ ad a feltett kérdésre. Biztosan választ ad rá! Sólyom Irén munkái 
és a kötetben hozzájuk írt versek és írások Varga Gyöngyi és Csorba István tollából több gondolatot is 
ébresztettek bennem, melyeket most önökkel is szeretnék megosztani. Művészettörténészként, az 
evangélikus egyházban dolgozó szakemberként mindig is fontos voltszámomra az alkotásokhoz veze-
tő mozgatórugók vizsgálata. A múltban és a jelenben keletkezett alkotások indító katalizátorainak 
vizsgálata. A most megjelent kötetben 63 képből 31szimbólum!  

Keresztyén szimbólum, azaz üzenethordozó. A szimbólumok az ókeresztyén kortól kezdve mindig is a 
hittartalom látványszerű, összesűrített kifejeződései voltak. Ha nem használjuk őket, tartalmukat vesz-
tik, és kiüresedhetnek. Ma sokszor illetik az egyházakat azzal a váddal, hogy nem képesek a mai em-
bereknek utat mutatni a láthatótól a láthatatlanig. Az egyházművészetnek napjainkban – ha ugyan 
lehet még ilyenről beszélni – szintén nehezére esik megtalálni a transzcendens és a mai ember közötti 
kapcsolatot. Valóban, sosem volt könnyű láthatóvá tenni a nem láthatót, mert ahhoz valódi átélés, a 
kapcsolat őszinte megélése szükséges. A most megjelent könyvben a szimbólumokon kívül kiemelt 
szerepet kapnak az ünnepekkel és a történelmünk válaszútjaival kapcsolatos alkotások. A képekhez 
kapcsolódóan pedig verseket, írásokat olvashatunk Varga Gyöngyin és Csorba Istvánon kívül még 
Túrmezei Erzsébettől, Gárdonyi Gézától, Reményik Sándortól, Dsida Jenőtől, Sarkady Sándortól és 
az Evangélikus énekeskönyvből. Sólyom Irén munkáinak műfaja a varrott gobelin; ennek elsajátítása 
egyszerűbb, mint a sok tanulást igénylő szövött gobeliné. Azonban a szemlélőnek elsőre nem ez, a 
technika jut az eszébe, hanem ahogy Csorba István írja: ezek a művek „hitből fakadó alkotások, kitár-
nak egy ablakot Isten felé, ember felé”. Maga a könyv pedig egy felszólítás:„Jöjjön el hozzád Isten 
életed mindennapjaiba, legbelsőbb álmaid és árnyaid világába” – írja Varga Gyöngyi.  
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Tisztelt zuglói gyülekezet, kedves testvéreim! Mi a közös egy fizikusban, egy egyházzenészben és 
egy teológiai tanárban? – tettem fel a kérdést megnyitóm elején. Egyházban dolgozó művészettörté-
nészként mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogyan lehetne megfogalmazni azt, hogy mi is az egy-
házművészet. Sólyom Irén, Varga Gyöngyi és Csorba István közös munkája azonban rámutat a lé-
nyegre. Az egyházművészet nem más, mint az élő evangéliumra adott válasz. A megszólított, meg-
érintett gyülekezeti tagok válasza a szószékről hirdetett élő evangéliumra. Itt van a közös pont a szer-
zők között, és nagyon remélem, hogy közöttünk is. Kedves Testvérek, a most megjelent könyv másik 
erénye, hogy a tárgyak kiválóan vannak fotózva. A tetszetősen és találóan készült fotók Benkóczy 
Péter lelkész testvérünk keze munkáját dicsérik. A kötetet az ábrázolt szimbólumokat bemutató, ma-
gyarázó függelék zárja. A kötetet mint hitet erősítő könyvet ajánlom a hallgatóságnak, mely megerő-
síthet bennünket életünkben, választott életutunkon. Ugyanakkor nemcsak a könyvet vehetjük a ke-
zünkbe, hanem a gyülekezeti teremben élőben is megnézhetjük a kötetben szereplőalkotásokat. Fo-
nalak-szálak, életfonalak-életszálak, egy fizikus, egy gazdasági vezető, anya, nagymama, presbiter, 
pénztáros – összességében egy megérintett ember, egy cselekvésre mindig kész ember alkotásait 
láthatjuk. Kívánok neki sok erőt a folytatáshoz, a nézőknek pedig ihletet, elmélyülést és továbbgondol-
kodást.” 

A könyvből részleteket, valamint a művésznőről még több információt a http://solyomiren.hu internetes 
oldalon lehet találni.  

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

48.000 - Ft támogatást javaslok nyújtani 30 db könyv megvásárlásával, melynek fedezetét az általá-
nos tartalék terhére lehetne biztosítani. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (XI. 11.) számú határozata Só-
lyom Irén gobelin m űvész Ünnepvárás – ünnepvarrás cím ű könyvének megvásárlásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sólyom Irén Ünnepvárás – 
ünnepvarrás című könyvéből 30 darabot megvásárol. Az összeg fedezetét, 48.000 Ft-ot (1600 Ft/db) 
az általános tartalék terhére biztosítja. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 6 igen, 0 ellen szavazattal, 3 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 203/2015. (XI. 11.) számú határozata 
Sólyom Irén gobelin m űvész Ünnepvárás – ünnepvarrás cím ű könyvének megvásárlásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sólyom Irén Ünnepvárás – 
ünnepvarrás című könyvéből 30 darabot megvásárol. Az összeg fedezetét, 48.000 Ft-ot (1600 Ft/db) 
az általános tartalék terhére biztosítja. 

Határid ő:   2015. november 30.       
Felelős:    Kulturális és Sport bizottság elnöke 
Végrehajtást végzi:   Kulturális és Sport bizottság elnöke, Pénzügyi iroda 
 

 

 


