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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

295-10/2020. ikt.sz. 

 

10. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 20-án 

(csütörtökön) délelőtt 11,00 órakor megtartott ünnepi ülésről a „Bucsa Község Díszpolgára” 

és a „Bucsa Községért” díjak átadásáról 

 

Helyszín: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár nagyterme, 5527. Bucsa, Kossuth Lajos utca 37. 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor                     

Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők 

                        Dr. Nagy Éva jegyző 

                        Majoros Gyuláné, Dr. Serester Zoltán ünnepeltek 

                        Fazekas Józsefné méltató, valamint a meghívott vendégek 

 

Tóthné Milánkovics Márta: Megkérjük kedves vendégeinket, hogy ünnepségünk idejére 

mobil telefonjaikat halkítsák le! Köszönjük! 

 

Himnusz 

 

Tóthné Milánkovics Márta: Államalapító Szent István királyunk ünnepén tisztelettel és 

szeretettel köszöntjük Kedves Vendégeinket Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének ünnepi ülésén, amelyen ma átadjuk a Bucsa Községért és a Bucsa Község 

Díszpolgára díjakat. Kedves Vendégeink! Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2017-ben új rendeletet alkotott a díjak, címek, elismerések alapításáról és adományozásáról. 

A helyi jogszabály szerint „a település gazdasági és kulturális fejlődése, valamint a közéletben 

hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Bucsa Községért kitüntető 

címet adományozhat.” 

Ebben az elismerésben eddig Szabó Gyuláné, Balogh Lászlóné, Finta Sándor és Vida Sándor 

részesültek. 2020-ban egy újabb díjazottal bővül a névsor. 

A díj elnyerésének folyamata a javaslattétellel kezdődik. Ez év január 31-én írásos javaslat 

érkezett polgármester úrhoz: 

„Tisztelt Polgármester úr! 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2017. önkormányzati rendeletének 9.§ 

(2) bekezdése alapján javaslatot kívánok tenni a Bucsa Községért Díjra. 

Olyan személyre teszek javaslatot, aki mögött Bucsán 40 év pedagógiai és 11 év 

intézményvezetői munka áll. Ezek mellett a helyi kulturális és civil élet egyik fontos alakítója, 

szervezője.  
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Kezdeményezője volt és aktívan részt vett a bucsai iskola művészeti tagozata, valamint a 

Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány létrehozásában. 

Alapítója és vezetője a Rozmaring Néptáncegyüttesnek. Jelenleg ő a Bucsai Kézműves és 

Hagyományőrző Egyesület elnöke. 

Az ő lokálpatriotizmusát és az ebből fakadó civil szerepvállalást példaértékűnek, és 

elismerésre méltónak tartom, ezért javaslom Majoros Gyulánét a Bucsa Községért Díjra. 

Tisztelettel: Harmati Gyula, alpolgármester” 

Díjazottunk egy forradalmi év tavaszán született Bucsán. Általános iskolai tanulmányai után a 

karcagi Gábor Áron Gimnáziumban érettségizett, Szegeden szerzett tanári végzettséget. Innen 

tért haza szülőfalujába, ahol nyugdíjazásáig, sőt azt követően is tanított. 

Majoros Gyuláné méltatására felkérem Fazekas Józsefnét. 

Fazekas Józsefné: Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy ezen az ünnepélyes alkalmon 

Majorosné Marika munkásságát bemutathatom, és közelebb hozhatom a hallgatóság számára.  

Marika Bucsán született, 1956. 03.29-én. Az általános iskolai tanulmányait itthon, a 

középiskolait a karcagi Gábor Áron Gimnáziumban végezte. A szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskolán 1979-ben matematika-fizika szakos tanárként szerzett diplomát.  

A tanári pályát már 1974-ben elkezdte, amelyet egészen nyugdíjazásáig; 2014 szeptemberéig 

szívvel-lélekkel látott el.  

A negyven évig tartó pedagógiai munkásságát a hivatástudat, a gyermekek szeretete, a 

szakma iránt érzett alázat, a következetesség, az igényesség és a közösség iránt mutatott 

felelősségvállalás jellemezte. 

A kitűzött célok szem előtt tartásával, az elért eredményekkel az iskola hírnevét öregbítette 

pedagógusként, és igazgatóként egyaránt. Igazgatóként 1991 és 2002 között állt a II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola élén.  

Nevéhez fűződik a művészeti tagozat 1992-es létrehozása, amely lehetővé tette azt, hogy a 

bucsai gyermekek helyben tanulhattak szolfézst, és ismerkedhettek meg a hangszerekkel. 

A karcagi Művészeti Iskola kihelyezett tagozataként 2005-től színjátszás, néptánc és festészet 

tagozattal bővült ki az iskola profilja, majd 2008 óta önálló művészeti iskolaként működik, 

négy tagozattal.  

Munkásságának fontos, közösséget formáló állomása az 1993-ban megalapított Rozmaring 

Néptánc Egyesület. Vezetése alatt a gyermekek megismerhették a tánc közösséget formáló és 

összetartó erejét.  

Marika küldetésének tartotta a magyar néptánc és hagyományos népi kultúra iránt érdeklődés 

felkeltését a gyermekekben, szülőkben egyaránt.  

Fellépéseikkel minden alkalommal örömet okoztak; nemcsak a bucsai lakosok számára. A 

táncházak is nagy sikerrel működtek, melyek alkalmával a közönséget is be tudta vonni a 

táncokba. 

Ambrus Imrénével 1998-ban létrehozták a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális 

Alapítványt, melynek célja a bucsai tanulók megsegítése, valamint a kulturális rendezvények, 

sportesemények és szakkörök támogatása volt. Továbbá fontos hozzátenni, hogy támogatni 

tudták a kimagasló eredményeket elért tanulókat, és elősegítették a tanulmányi versenyekben 

való részvételt is.  

A népi kultúra szeretetének átadása, az ősök hagyományainak megismertetése a Bucsai 

Hagyományőrző Egyesület létrehozásában is testet öltött, melynek alapító tagja volt 2007-

ben, és vezető tisztségviselője is. 
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2016 óta, mint az egyesület elnöke tevékenykedik.  Munkássága során az egyesület többször 

sikeresen pályázott. 

Az egyesülettel évente megrendezik a nyári kézműves tábort, mely tartalmas és színes 

programjaival érdekes, értékes, jó hangulatú alkalmat kínál az érdeklődő gyermekek számára.  

A tábor tevékenységének színvonalát fafaragók, keramikus népművészek, népzenészek 

emelik. A gyermekekkel törtnő közös alkotás egyik emléke az iskola előtt álló kopjafa is, 

melynek egyik oldalán a résztvevő gyermekek neve is olvasható. 

Marika hagyománnyá tette az ősszel megrendezésre kerülő csigatészta készítő versenyt és 

fesztivált; amelynek része, a hagyományos lakodalmi vacsora; a tyúkhúsleves és birkapörkölt. 

A nap zenés mulatsággal, vagyis a csigavég taposásával zárul.  

Ahogy a Marika vezetésével és aktív részvételével létrejött programokat sorolom, látható, 

hogy mennyire magáénak érzi a közösségi összetartozás ügyét, melyet önzetlen segítőkészség 

kísér.  

Munkásságát, eredményeit és törekvéseinek sorát még lehetne folytatni, én csak kísérletet 

tettem azok összefoglalására.  

Ahhoz, hogy munkájában ilyen sikereket érhessen el, szükség volt férje, és családja 

támogatására is. Férje 1977 óta támasza a mindennapokban. Gyermekeik, Tibor és Zsolt 

sikeres és boldog felnőttek.  

A nyugdíjas éveiket bearanyozza három unokájuk. 

Végezetül szeretnék jó egészséget, aktív nyugdíjas éveket kívánni a továbbiakban. Engedd 

meg, hogy ezúton is gratuláljak a Bucsa Községért kitüntető címhez. Amikor tudomást 

szereztél erről, csak annyit mondtál, hogy „én csak tettem a dolgom”.  

Köszönjük, hogy munkáddal, kitartásoddal, hivatástudatoddal, a közösség szeretetével, a 

bucsai lakosokat szolgáló tevékenységeiddel formáltad a községben élők mindennapjait, és 

például szolgálsz a felnövekvő generációk számára.  

 

Tóthné Milánkovics Márta: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Majoros 

Gyuláné nyugalmazott pedagógust „Bucsa Községért” kitüntető díjban részesíti. 

Felkérem Kláricz János polgármester urat, hogy adja át, az ünnepeltet pedig, hogy vegye át a 

díjat. 

 

Majoros Gyuláné díjazott: Köszönöm, hogy a képviselő testület méltónak talált erre a 

kitüntetésre. 

Természetesen mindezt nem tudtam volna egyedül elérni. Elsősorban a családom 

támogatására, megértésére volt szükségem. Köszönök mindent a szüleimnek, férjemnek és a 

gyermekeimnek. Szerencsés ember vagyok. Életem minden sorsdöntő pillanatában, a 

családomon kívül is volt aki biztatott, bízott bennem és támogatott. Mindenkit nem tudok 

felsorolni, de néhányukat megemlíteném. Túsz Gergelyné és Ambrus Imréné segítettek 

elindulnom a pedagógus pályán, és 40 évig a helyi iskolában tanítottam. Holecska Gyula 

győzött meg arról, hogy az igazgatói feladatokat is el tudom látni. 11 évig vezetője voltam a 

helyi iskolának és óvodának. 

A zeneiskolai oktatásnál, és később a művészeti oktatásnál Lépné Kovács Erzsébetre 

számíthattam. 

Az alapítvány létrejöttében Ambrus Imréné volt a segítő és alapító társam. 

A tanítás volt a hivatásom és a hobbim is. 

Így vállaltam fel a helyi néptánc oktatását, 27 évvel ezelőtt. Sok szép emléket őrzök a 

gyerekekről. 

Az iskolán kívül is szerettem ténykedni. Két ciklusban képviselő voltam. Az egyesületi 

munka a mai napig a kedvenc időtöltéseim közé tartozik. Ebben segítenek éveken keresztül, 

Túsz Erzsébet és Fazekas Józsefné. 
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És még sok-sok személy kimaradt, akiknek köszönhetem, hogy ezt a kitüntetést megkaptam. 

Hiszen nagyon igaz a mondás:” Egy fecske nem csinál nyarat!” 

Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek a megtisztelő elismerést. 

 

Tóthné Milánkovics Márta: Kedves Vendégeink! Műsorunk élő zenei produkcióval 

folytatódik. César Franck Angyalok kenyere című kórusművét hallgathatjuk meg. Fogadják 

sok szeretettel Majorosné Tóth Eleonórát és Majoros Zsoltot! 

Majoros Zsolt és felesége előadják César Franck Angyalok kenyere című kórusművét. 

Tóthné Milánkovics Márta: Kedves Vendégeink! A Bucsa Község Díszpolgára cím átadása 

következik. Ebben az elismerésben településünkön Kóti Árpád, Földesi György és prof. dr. 

Ruzsányi László részesült.  

Idén januárban egy levél érkezett polgármester úrhoz: 

„Javaslattal élek a képviselőtestület felé a 2020. évi települési elismerések adományozására. 

Díszpolgári cím elismerést javaslom Dr. Serester Zoltán háziorvos részére. 

Dr. Serester Zoltán közel harminc évig volt településünk körzeti orvosa. Szolgálta a 

lakosságot abban az időben is amikor még nem volt az ügyeleti rendszer megszervezve, 

munkaidő után és hétvégén is dolgozott, súlyos beteghez házhoz ment. 

Több ciklusban volt települési képviselő. Kezdeményezésére lettünk Kökössel testvértelepülés. 

A lakossággal érdeklődő és jó kapcsolatban volt munkáján túl is. Doktor úr ez évben lesz 80 

éves. Ma is itt él közöttünk. 

Tisztelettel kérem a képviselőtestület támogatását.  

Földesi Györgyné képviselő” 

 

Díjazottunk a második világháború második évében született az erdélyi Illyefalván. 1964-ben 

a marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen szerzett általános orvosi 

végzettséget. 1990. december 17-től 2015 júniusáig Bucsa község háziorvosaként dolgozott. 

2009-ben Kökös község díszpolgárává választották. 

Dr. Serester Zoltán méltatására felkérem Földesi Györgynét. 

Földesi Györgyné képviselő: „A tegnap történelem, a holnap rejtély, a mai nap ajándék” 

Eleanor Roosevelt amerikai politikusnő aforizmája. 

Ez a gondolat mindenkire érvényes, de bizonyos életkorban talán még inkább. 

Tisztelt Vendégek, Kedves Ünnepeltek! 

Akit ma köszöntünk rá vonatkozóan az idézet első szava elgondolkodtató: „a tegnap 

történelem” 

Akit a mai napon Bucsa Önkormányzata képviselő testülete Bucsa Díszpolgára címmel 

kitüntet, ez évben 80 éves. Ebben az életkorban már nagyon igaz, hogy a tegnap történelem. 

Kedves Vendégek, Kedves Ünnepeltek! 

Rám esett a megtiszteltetés, hogy elkészíthettem Doktor Úr méltatását amit jó szívvel 

vállaltam. Mi is ez a múlt, ez a történelem?  

Serester Zoltán 1940. május 16-án Illyefalván született. Édesapja tartományi főorvos, így 

példa volt a család előtt is e hivatás. Doktor Úr nővére gyógyszerész, öccse orvos, jelenleg is 

a baróti kórház főorvosa. A család lemenő ágán több mint tíz orvos dolgozik a világ minden 

pontján. Doktor Úr leánya kutató biológus, szintén az egészségügyet szolgálja. Serester 

Zoltán 1964. évben végzett a Marosvásárhelyi orvosi egyetemen, 1969 évben általános 

szakorvosi végzettséget szerzett. Elkezdődött az életre szóló hivatás. Dr. Serester Zoltán 
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Kökös településen lett körzeti orvos. Itt szolgált húsz évig 1989. december 2-ig. A család 

ekkor jött Magyarországra, egy évre rá 1990. december 17-től Bucsa orvosa. 

Kedves Vendégek, Kedves Ünnepeltek! 

Az élet van, akinek hullámvasút van, akinek sétagalopp. Nem tudjuk min múlik kinek 

melyikből mennyi jut. Abban azonban biztos vagyok, ha valamiért meg kell küzdenünk az 

megerősít és tisztábban értékeljük az élet dolgait. Doktor Úr 1990. évben, mint községi orvos 

önkormányzati dolgozó volt, 3160 fő egészségügyi ellátását biztosította. Az ügyeleti rendszer 

még nem volt megoldva, gyakorlatilag éjjel-nappal, hétvégén is rendelkezésre kellett állnia. 

Jó és emberi kapcsolatot épített ki a lakossággal, a szó igaz értelmében szolgálta Bucsát. A 

család is jól érezte magát, otthont teremtettek, majd 2002. évben saját házat építettek. 

Felesége társa és támasza volt mindenben. Amikor 2002. évben az orvosok vállalkozó 

orvosok lettek, akkor alkalmazkodva az új rendszerhez Doktor Úr is magáncéget alapított, 

otthonában nyitotta meg rendelőjét. 2005. július 1-től két orvos lett a faluban és két körzet lett 

kialakítva. 2006. szeptemberétől pedig a Karcaggal közösen kialakított központi ügyeleti 

rendszer lépett életbe. Amikor rá került a sor zokszó nélkül volt Karcagon éjszakai vagy 

hétvégi ügyeletes annak rendje szerint. Közben teltek az évek és a tegnap egyre „történelem” 

lett. A gyakornoki évekkel több, mint 50 év munka után, a 27 év bucsai szolgálat után Doktor 

Úr 2017. évben végleg nyugdíjas lett, döntésében felesége betegsége is meghatározó volt. 

Doktor Úr! Feléd fordulok. Álszentség lenne nem tegeződni, hiszen baráti viszonyban 

voltunk. Becsülöm munkádat, becsülöm szolgálatodat, amit a falunkért tettél. Amikor 

méltatásodra készültem végig gondolkodtam nem lehet egy életet részleteiben felidézni. 

Három dolog köré kell építeni. 

E három: EMBERSÉG, HIVATÁS, KÖZÉLET 

Emberség, hogy minden embert becsültél, a legegyszerűbb emberrel is szót értettél, tisztelted 

a kétkezi munkát ugyanúgy, mint a magasabb kvalifikált tanult embert. Mindenkivel 

megálltál, mindenkivel kezet fogtál. 

Hivatás: Ha reggel felvetted a fehér köpenyt szolgáltál a szó legnemesebb értelmében. A 

szakmád a hivatásod. 

Közélet: Két ciklusban voltál önkormányzati képviselő. A községi rendezvényeken, mint pl.: 

falunap, lovasnap vállaltad az orvosi ügyeletet. Nagy szereped volt a testvér-települési 

kapcsolat létrehozásában az erdélyi Kökös településsel. E kapcsolatban sok-sok bucsai diák 

töltött nyaranta egy-egy hetet Erdély szép vidékén és a kökösi tanulók is sok szép napokat 

töltöttek Bucsán illetve a Balatoni táborban. 

Együtt örültünk veled, amikor 2009. évben Kökös díszpolgára kitüntető címet kaptál. A mai 

naptól Bucsa település Díszpolgára vagy. Ez tisztelet és köszönet szolgálatodért, 

emberségedért Bucsa lakosságától. 

Doktor Úr! Gratulálok! 

A múlt egyre nagyobb, s egyre kevesebb a jövő, s ez így van rendjén, de a múlt örömforrásai 

veled, velünk vannak. Hiszen amit beszédem elején idéztem az amerikai politikus nőtől „a 

tegnap történelem, a holnap rejtély, a mai nap ajándék”. Kívánom, hogy érezd ajándékként a 

mai napot. 

Tóthné Milánkovics Márta: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bucsa Község 

Díszpolgára” kitüntető címet adományoz dr. Serester Zoltán részére. 
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Felkérem Kláricz János polgármester urat, adja át a díjat. 

Dr. Serester Zoltán: Köszönöm szépen a kitüntetést. 

Tóthné Milánkovics Márta: Kedves vendégeink! Hallgassák szeretettel egy francia 

zeneszerző, Boucard fuvola-kürt duójának két tételét! 

Majoros Zsolt és felesége előadják Boucard fuvola-kürt duójának két tételét, majd ezt 

követően felhangzott a Szózat. 

Tóthné Milánkovics Márta: Kedves Vendégeink! Köszönjük, hogy részt vettek díjátadó 

ünnepségünkön! Koccintsunk az ünnepeltek egészségére és mindenkit szeretettel várunk az 

állófogadásra. 

Az ünnepi ülés 12,30 órakor állófogadással folytatódott, majd 13,30 órakor bezárult. 

 

 

 

kmf. 

 

  

 

Kláricz János                       Dr. Nagy Éva  

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

           Komroczkiné Nagy Edit  

              jegyzőkönyvvezető 


