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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi  

Bizottsága 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

1792-1/2015. iktatószám 

1. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2015. április 28-án (kedden) délután 13,30 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme 

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Mogyorósi Anikó, Juhász Sándor, Koczka Istvánné, 

Gyarmati László tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester 

 

A lakosok részéről 4 fő. 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a Kulturális Bizottság megjelent tagjait, a jegyző asszonyt, 

valamint Kláricz János polgármester urat, és az érdeklődő lakosokat. 

 

Megállapította, hogy a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság nyilvános ülése 

határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van.  

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gyarmati László tagot.  

 

Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, aki elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyarmati László tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül Gyarmati László tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek 

elfogadta. 

 

Harmati Gyula elnök: A mai ülés, emlékülés, néhai Kóti Árpádra emlékeznek. 

 

Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

 

1./      Emlékezés néhai Kóti Árpádra, a nemzet színészére 

  Előadó: Harmati Gyula elnök 

  

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi 

pontokon túl javaslata más napirendekre?  
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Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, az emlékezést néhai Kóti 

Árpádra a nemzet színészére 

 

Kérte a jelenlévőket tartsanak egyperces gyász szünetet. 

 

GYÁSZ SZÜNET 

 

Harmati Gyula elnök: Kérte a jelenlévőket, hogy tekintsék meg az interneten található 

felvételekből készült összeállítást néhai Kóti Árpádról. 

 

A KISFILM ÖSSZEÁLLTÁS MEGTEKINTÉSE 

 

Harmati Gyula elnök: Kóti Árpád 1934. november 15-én született Bucsán, és 2015. április 26-

án halt meg Debrecenben. A kiskunfélegyházi főiskola testnevelési tagozatára járt és 

testnevelési szaktanítói oklevelet szerzett. A magyar tanára inspirálta arra, hogy 

versmondással kezdett el foglalkozni, ennek ellenére a testnevelési főiskolára is, a soproni 

erdőmérnöki karra, és a színművészeti főiskolára is jelentkezett, és mindhárom helyre 

felvették. A színművészeti főiskolát választotta, úgy, hogy előtte egyetlen színi előadást sem 

látott. 1958-ban végzett a főiskolán, de ekkor még diplomáját nem vehette át. A békéscsabai 

Jókai Színház színésze lett, majd 1960-ban Egerbe, később Veszprémbe szerződtették. Volt a 

szolnoki Szigligeti Színház tagja, majd 1963-tól  a debreceni Csokonai Színház tagja lett.  

Jászai Mari díjat kapott 1978-ban, érdemes művész lett 1985-ben, a Kossuth Díjat 2014 évben 

kapta meg és 2014 évben a Nemzet Színészévé választották, és Debrecen város díszpolgára 

lett 2014-ben. 

 

A Kulturális Bizottság feladata, az hogy hogyan megőrizze Kóti Árpád emlékét. Úgy érzi, 

hogy az utóbbi időben méltatlanul volt kezelve, nagyon sok bucsai nem tudja, hogy ki Kóti 

Árpád. Innentől azonban javasolja, hogy munkálkodjanak azon, hogy megfelelő emléket 

állítsanak, illetve osztozzanak a család gyászában. 2015. április 30-án egy emlékműsorral 

készülnek a Közösségi Házban. A műsorra mindenkit szeretettel várnak. 

Helyezzenek a községházára és a Közösségi Házra, mint középületre fekete zászlót. Javasolja, 

hogy az önkormányzat részéről egy hivatalos delegáció vegyen részt a temetésen. 

 

Kérte a jelenlévő bizottsági tagok véleményeit. 

 

Koczka Istvánné tag: Megkérdezte, hogy az elkövetkezendő időszakban valamilyen lépést 

tesz-e az önkormányzat annak érdekében, hogy Kóti Árpádnak méltó emléket állítson, illetve 

hallotta, hogy díszpolgári címet tervez adományozni az önkormányzat Kóti Árpád részére.  

 

Kláricz János polgármester: Kóti Árpád egészségi állapotáról az elmúlt héten kapott 

információt az önkormányzat. A díszpolgári cím adományozása az önkormányzat rendelete 

alapján a településen a falunappal van egybekötve, és az idei költségvetésben két személy 

részére történő díszpolgári cím adományozásával már terveztek. Sajnálatos, hogy a 

kapcsolatfelvétel, vagy az egyeztetések előtt történt a haláleset, és ez is beárnyékolja azt a 

szándékot, amit az önkormányzat tervezett. A település lakosai, egy kisebb szűk csoport azért  



3 

 

együtt tudott érezni azzal, hogy örömét fejezze ki azokért a címekért, amit Kóti Árpád, mint a 

település szülötte birtokolt. Arra is utalt a bizottság elnöke, hogy a rendszerváltás előtt Kóti 

Árpád rendszerellenesnek volt titulálva, ezért is nem vehette át a diplomáját sem. 

Elég komoly ellenzéki politikai útja is van, és ez a rész ami nem biztos, hogy mindenkiben 

tudatosul. A mostani díjakon keresztül komoly médiaszerepet kapott az életútja, és ez amivel 

a fiatalok tisztában vannak. Az idősebb korosztály azonban régebből is ismeri és anekdotákat 

is tudnak a színészről. 

Az önkormányzat felelőssége, és sajnálatos dolog, hogy halálát követően ugyan, de 

komolyabb promóciót, vagy tájékoztatást kapjon Kóti Árpád életpályája, és 

mindenféleképpen egy történelmileg megörökített szerepet kell, hogy betöltsön a településen. 

Az önkormányzat felelőssége lesz a későbbiekben az, hogy a díszpolgári jelöltség csak 

posztumuszra fog megtörténni, és egy komolyabb kutatómunkát el kell indítani a településen, 

Kóti Árpád életpályáját dokumentálni kell könyv formájában. Biztosan lesznek olyan 

személyek, akik ezt el tudják majd végezni, nyilván az önkormányzat mentorálása mellett. 

Nagyon szomorú dolog ez. 

 

Kóti Árpád viszonylag hamar elkerült a községből, 1963 év óta elkerült a községből, és 

Debrecenbe élt, a Csokonai Színház színésze volt. Debrecenben méltónak tartották a 

díszpolgári címre. Erre is külön büszkének kell lenni a községnek, mert Kóti Árpád egy nagy 

közösségben helytállt. 

 

Az idei évben egy közéleti szereplőt szeretne javasolni a díszpolgári címre, és a másik 

személy Kóti Árpád személye lenne.  

Díszpolgári cím nagyon régen, vagy nem is volt adományozva a településen. 

 

Gyarmati László tag: Nem volt díszpolgári cím adományozva az elmúlt években mióta 

visszaemlékszik. 

 

Koczka Istvánné tag: Szeretné megemlíteni, hogy Horváth Bálint operaénekes is a község 

szülötte.  

 

Kláricz János polgármester: A két művészi alap között kialakult perpatvar méltatlan volt a két 

művészi alak között, és próbálták őket mércére tenni. Úgy gondolja, hogy Kóti Árpád neve 

elhangzásakor szinte mindenki tudja hova tenni, mindenki hallotta, hogy bucsai szülött.  

Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia ebben a publikációban, ez egy igazi célkitűzés 

lehet. A művészvilág (és Debrecen lakossága, több mint 200.000 fő) is erre érdemesnek 

tartották. Mindenki érzi azt, hogy talán egy kicsit el vannak késve a díszpolgári cím 

adományozásával, mert már életében adományozható lett volna a cím. Reméli, hogy a 

családban nem lesz emiatt ellenérzés. 

Most viszont abba az irányban kell dolgozni és tevékenykedni, hogy ne kisebbedjen az 

elismertség, és az önkormányzat idén augusztusban lépni fog a díszpolgári cím adományozása 

irányába. 

A család részéről lehet, hogy a szülőfalu által adományozott díszpolgári cím is értékes 

elismerés lesz. Nem mércére állítva a díszpolgári címeket. 

 

Harmati Gyula elnök: Az elmúlt egy év legnagyobb politikai hibájának tartja azt, hogy Kóti 

Árpád munkásságát a szülőfaluja életében nem ismerte el. Ez a felelősség mindenkié. Tettek 

kezdeményezéseket, próbáltak lépni, mégsem sikerült; kétszer javasolták tavaly a díszpolgári 

címre. Ezen túl kell lépni, bízva abban, hogy a család úgy viszonyul a szülőfaluhoz, hogy az 

emlékét helyben is sikerül megőrizni.  

Javasolta, hogy a bucsai Művelődési Házat nevezzék el Kóti Árpádról. 
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Kláricz János polgármester: Nagyon jó javaslatnak tartja.  

 

Harmati Gyula elnök: Javasolja, hogy a bizottság foglalja határozatba is ezt a javaslatot, kéri, 

hogy határidőt is szabjanak a névadással kapcsolatosan.  

Javasolja, hogy nyár közepére a szükséges intézkedések történjenek meg. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel az épület felújítása is hamarosan megkezdődik, javasolja, 

hogy a felújítás után kerüljön sor a javaslatra. 

 

Harmati Gyula elnök: Kérte a Kulturális Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja, hogy a Művelődési Házat, a felújítást követően Kóti Árpádról 

nevezzék el. 

  

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 1/2015.(IV.28.) Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Javaslat a Közösségi Ház elnevezésére 

 A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot tesz a Képviselő-

testület felé, hogy a Bucsa, Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Házat nevezzék el néhai 

Kóti Árpádról.  

Kéri a névhasználattal kapcsolatos döntést a testület legkésőbb 2015. június 30. napjáig 

hozza meg.  

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: 2015. június 30. 

 

Harmati Gyula elnök: Még egy kérése lenne. Sokan érdeklődtek a temetés ideje felől, de még 

nincs erre információjuk, azonban az önkormányzat személyszállító kisbuszait szeretné, ha a 

temetésen résztvevők igénybe vehetnék. 

 

Kláricz János polgármester: A kisbuszt és az nagyobb buszt a temetésre az önkormányzat 

biztosítja. 

 

Harmati Gyula elnök: Egy második napirendi pontot is szeretne felvenni. 

A kihívás napja 2015 évben május 20. napján lesz. A nevezési díjra, az a kihívás napi pólókra 

körülbelül 40-50 ezer forintot szoktak költeni. Megkérdezte a bizottság tagjait, nevezzenek-e 

az önkormányzat részéről?  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy nevezzenek a kihívás napjára. 

 

A bizottsági tagok egybehangzóan egyetértettek, nevezzenek. 

 

Harmati Gyula elnök:  A kihívás napján a programok összeállításán még dolgoznak, a Fut a 

Bucsa esti program biztosan nem marad el. A műfüves pályán focizhatnának akár 21 órát, 

váltott játékosokkal, mert május 20-án éjféltől 21,00 óráig tart a kihívás napja. 

Legalább a Fut a Bucsa résztvevőinek szoktak érmeket adni, illetve a pólókat kisorsolja a 

rendezőség.  

Április 30-án csütörtökön 12,00 órakor lesz megemlékezés néhai Kóti Árpádra. 

A Közösségi Ház udvarán 16,00 órától lesz íjászbemutató, és este negyed nyolckor van 

gyülekező a fáklyás felvonulásra. A sportpályán tábortűz és „boszorkányégetés” lesz.  

A Kossuth téri Végállomás büfénél pedig utcabál. 
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Hétvégén lezárul az anyák napi üzenetek beérkezésének határideje, ezek megtekinthetők 

lesznek a Közösségi Ház bejáratánál a falon, illetve digitalizálva is lesznek. 

 

Május 3-án vasárnap egy zártkörű rendezvénye lesz az Örökgyerek csoportnak, anyák napja. 

 

Május 17-én szombaton újra lesz a „Te Szedd” önkéntes nap, amire már szintén az előző 

évekhez hasonlóan regisztráltak az önkormányzat részéről.  

 

Május 20-a szerda pedig a Kihívás Napja. 

Május 2-án szombaton jönnek a borsiak egy barátságos labdarúgó mérkőzésre. 

 

Koczka Istvánné tag: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy május 16-án fogja tartani az iskola a 

Kulturális Bemutatót. 

 

Harmati Gyula elnök: Erre az alkalomra a Közösségi Házat berendezik, elrendezik. 

 

Juhász Sándor tag: Javasolta, hogy a díszpolgári cím adományozásával összefüggésben 

készítsenek márványtáblát, melyet el lehetnek helyezni akár az önkormányzat előterében. 

 

Kláricz János polgármester: Elképzelhető, illetve az a felvetés is, hogy a művelődési házat 

elnevezzék Kóti Árpádról. Ez nagyon egybevágó a felvetés, mivel posztumusz lenne a 

díszpolgári cím. Jelenleg a Közösségi Ház épületének egy része Radnóti Miklós Művelődési 

Ház nevet viseli. 

 

Harmati Gyula elnök: Minden település, mikor nevet választ egy intézményének, arra 

törekszik, hogy olyan művész személyről nevezze a művelődési házát, aki kötődik a 

településhez. 

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottsági ülést 14,00 órakor bezárta. 

                                          
kmf. 

 

 

 

                    Harmati Gyula                                               Gyarmati László  

a Kulturális Bizottság elnöke                               jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                              a Kulturális Bizottság tagja 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                     jegyző  

  

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


