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Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 24-én
(pénteken) délelőtt 10,00 órakor megtartott ünnepi nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Földesi Györgyné,
Harmati Gyula, Juhász Sándor Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Sárvári Mihály professzor
Ünnepeltek: Szabó Gyuláné, Ruzsányi László,
Lakosok, meghívottak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, az ünnepelteket, és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A határozathozatalban részt vesz
6 fő.
Ezzel a zárt ülést megnyitotta.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Községért, és Bucsa Község Díszpolgára kitüntető címek átadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Seres Tímea: Tisztelt Ünnepeltek, kedves vendégeink!
Köszöntöm Önöket Bucsa Község Önkormányzat képviselő-Testülete ünnepi ülésén, a
„Bucsa Község Díszpolgára” és a „Bucsa Községért” kitüntető címek átadásán. Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2017 novemberében megalkotta a díjak, címek,
elismerések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét, melyben azoknak a munkáját,
életművét ismerik el, akik a társadalmi, gazdasági, tudományos vagy művészeti életben
maradandót alkottak, hozzájárulva ezzel Bucsa község tekintélyének gyarapításához, jó
hírnevének növeléséhez. A 2018. május 30-i testületi döntés alapján ebben az évben 1
kiemelkedő munkát végző személyiség családja veheti át a „Bucsa Község Díszpolgára”
posztumusz kitüntetést és egy szintén kiemelkedő életművet a „Bucsa Községért” címmel
díjazunk. Megkérem Kláricz Jánost, Bucsa Község polgármesterét ünnepi köszöntője
megtartására.
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ünnepi képviselő testületi ülésen
megjelenteket. A kitűntetetteket, a képviselő testület tagjait és a meghívott vendégeket. Bucsa
Község Önkormányzata 2017-ben alkotott rendeletet, díjak és címek adományozásáról, annak
érdekében, hogy méltó képpen elismerje mindazok tevékenységét, akik a közösségért annak
gyarapodásáért, sok oldalú fejlődéséért a legtöbbet tettek.
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A „Bucsa Község Díszpolgára” cím és a „Bucsa Községért” kitüntető cím az önkormányzat
legmagasabb elismerései. A képviselő testület 2015 július 31-én adományozott először
díszpolgári címet néhai Földesi György nyugalmazott polgármester úrnak és néhai Kóti
Árpád színművésznek kiemelkedő közéleti munkájuk elismeréséért. Az idén a 2018 május 30án megtartott ülésen a testület döntést hozott két kiemelkedő teljesítményt nyújtó ember
munkájának elismeréséért és „Bucsa Község Díszpolgára” címet adományozott néhai Dr.
Ruzsányi László professzornak szakmai életében hosszú éveken át kifejtett munkássága,
Bucsa Község hírnevének öregbítése méltó elismeréseként. „Bucsa Községért” kitűntető
címet adományozott Szabó Gyuláné nyugdíjas óvodapedagógusnak Bucsa Község
közneveléséért és a közösségért végzett több évtizedes munkája elismeréseként. Ezen a mai
ünnepi ülésen érkezett el az alkalom, amikor a díjak átadására kerül sor. Ezen település
vezetői által megalkotott rendeletek célja az, hogy a mi kis mikroközösségünkből fakadóan
azon életutak, azon szakmai munkásságok, melyek példaértékként tekinthetőek elismerő
címmel, elismeréssel adományozunk ezen életutak, pályák, személyek előtt. Mind amellett,
hogy magát az életutakat, magát az életműveket, a szakmai életutat ismerjük el ezekkel a
díjakkal még egy nagyon fontos üzenete van annak, hogy a mai napon itt vagyunk. Olyan
személyeket választunk, akik, mint már, hogy említettem, példaértékként tudnak szolgálni az
őket és minket követő generációknak. Nagyon fontos dolgok ezek, hiszen ezen a mai napon itt
ezek a címek adományozásával, ezen elismerések átadásával a minket követő időszakban
egyfajta történelmi mérföldkőként tudunk ezekre a pontokra tekinteni. Azok, akik
településünk bármilyen szegletéről gyökerezve a későbbiekben tesznek a közösségért, akár
nem a település közvetlen mikroközösségében, hanem a településről elszármazva az ő ottani
kis mikroközösségükben teszik a mindennapi tevékenységüket ezzel én úgy gondolom, hogy
maximális példaként szolgálnak. Azt szeretném egy fajta üzenetként ezen a mai ünnepségen
még tolmácsolni azoknak, akik jelenleg ezen az ünnepi ülésen nincsenek itt, hogy ezek a
címek bírtokosai az ő életútjuk, az ő életpályájuk egy követendő példa. Remélem, hogy a
településünkön a későbbiekben számos ilyen életúttal fogunk tudni majd még találkozni.
Ezúton is szeretnék gratulálni a kitűntetetteknek a magam és a képviselőtestület nevében is.
Megköszönöm, hogy munkájukkal hozzájárultak a község tekintélyének gyarapításához, jó
hírnevének növeléséhez. Szeretnék mindenkinek gratulálni.
Seres Tímea: Kedves Vendégeink! A „Bucsa Községért” díj átadása következik. Felkérem
Földesi Györgynét, hogy méltassa a díjazottat.
Földesi Györgyné képviselő: A híres Nobel díjas indiai író Rabindranáth Tagore A regélő
folyópart című novellájában így írja. „Azt mondja a folyópart: ha az események bevésődnének a kőbe, hány, meg hány hajdan múlt történetet lehetne lépcsőimről leolvasni.” Igen tisztelt hölgyeim és uraim. Vannak emberek, akik úgy őrződnek meg valamely közösségtudatában, mint kövekben a homokszemek, mint kagylóban az igazgyöngy. Idézhetném a magyar
költő sorait: „Hol vagytok ti régi játszótársak, közületek csak egyet is lássak.” Igen, keresem
Szabó Gyulánét, mindenki Katika óvónénijét. Játszótársak nem voltunk, de a korosztályomhoz tartozóan nagyjából együtt kezdtük munkás éveinket. Adott volt, hogy tudunk egymásról,
hogy figyelemmel kísérjük egymás munkáját. Aztán az élet úgy hozta, hogy te is bucsai lettél.
Tudásodat, jóindulatodat Bucsának adtad. Mi nem, hogy elfogadtunk, megszerettünk téged.
Nem csak munkában voltál példamutató példakép, de a faluért végzett közösségi munkákban
is. Tudtál simogatni, ha kellett. Tudtál nemet mondani, ha a helyzet úgy kívánta, ha arra szükség volt. Segítő szervező munkád megmutatkozott akkor is, amikor társadalmi összefogással
megépült az új óvodaszárny és már senki gyermekét nem kellett elutasítani helyhiány miatt.
Építettél, mindig építettél és sohasem romboltál. Kedves Katika, tisztelt hölgyeim és uraim.
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Miért beszélek múlt időben. Rakovszky Zsuzsa költő szerint nincs múltidő. A múlt nem múlik
el. Megőrizzük, ahogy a rég leégett erdő virágporát a tómeder iszapja. Az idő egyirányú utca.
Örökké zuhog a jelen, s örökké száraz lábbal kelünk át rajta. A múlt fölissza egy szempillantás alatt. Kedves Katika az a megtiszteltetés ért, hogy volt kollégáid köszöntőjét, jókívánságait én hozhattam ide. Mahatma Gandhi kedves sorait küldik neked köszöntőül. “Sosem tudhatod milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel eredményük sem
lesz.” Ezzel a Gandhi idézettel köszöntök egy nyugdíjas óvodapedagógust, aki 50 éve fejezte
be főiskolai tanulmányait. Tisztelt hölgyeim és uraim. Szabó Gyuláné született Papp Katalin
óvónői oklevelét nappali hallgatóként 1968-ban szerezte meg Szarvason. Egy évig a Karcagi
Kinizsi úti óvodában dolgozott. Innen 1969. szeptember 16.-án áthelyezéssel került a Bucsai
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Napközi Otthonos Óvodájába. Munkáját kezdettől fogva
a hivatástudat és gyermekszeretet jellemezte. A gyermekek, kollégák és a szülők szeretetét,
elismerését és tiszteletét hamar kivívta magának. Beosztott óvónőként végzett eredményes
munkája jutalmául Miniszteri Dicséretben részesült 1990.-ben. 1989. augusztus 1.-től az óvoda kinevezett vezetője lett. Kezdeményezésére korszerűsítették a csoportszobákat. A pályázati
lehetőségek kihasználásával jól felszerelt óvodába járhattak a gyermekek és lehetőséget kaptak a számítástechnikai ismeretek megismerésére. A kor kihívásainak megfelelően folyamatosan képezte magát. Szem előtt tartotta a korszerű nevelési elveket. Fontosnak tartotta saját
maga és beosztottai folyamatos önképzését, továbbképzését. Mindig fogékony volt a társadalmi, helyi elvárásokhoz hatékonyan alakítani az óvodai életet. A hátrányos helyzetű településünkön elsőként hozott létre 1999-ben az óvodás gyermekekért alapítványt, megoldva ezzel
a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentését, az óvoda nagyobb támogatását. Hagyományt teremtett a gyermek-szülő farsang megszervezésével. A farsangi mulatság bevételét
játékok vásárlására fordították. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján Kati óvónéni és a nevelőtestület kidolgozta az óvoda helyi Pedagógiai Programját, amely 1999. szeptemberétől került bevezetésre. Az Alapprogram és az azzal összhangban lévő óvodai pedagógiai program egymásra épülő, szakmailag összehangolt. 2001-től az óvoda minőségirányítási
munkáját irányította és támogatta a minőségi team munkáját. Kiemelkedő közösségi munkájáért 2004-ben vehette át az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát Békéscsabán a szakszervezet által szervezett pedagógusnapon. Kiváló intézményvezetői munkájáért, példamutató
nevelő és pedagógus közösségfejlesztési tevékenységéért 2005-ben a fenntartó is elismerte
munkáját. 2006.-ban a kimagasló és eredményes óvónői pálya lezárásaként kapta meg a Pedagógus szolgálatért emlékérmet. Minden történet véget ér valahol, az élet két pólusú,
mindennek van eleje és mindennek van vége de az életben minden vég, valami újnak a kezdete! –12 évvel ezelőtt nyugdíjas lettél és elkezdődött a megérdemelt pihenés.E szakmai életút
visszatekintése után ma abból a jeles alkalomból köszöntünk Téged, hogy munkásságod elismerése képen átveheted a Bucsa Községért kitüntető címet.Szívből gratulálok és kívánok Neked jó egészséget és további boldog nyugdíjas éveket.
Seres Tímea: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Bucsa Községért” kitüntető
címet adományoz Szabó Gyuláné nyugalmazott óvodavezető részére. Megkérem Kláricz János Bucsa Község polgármesterét a díszoklevél és az emlékplakett átadására.
Szabó Gyuláné: Tisztelt ünnepi közgyűlés! Én is mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Már azt hiszem, hogy az elmúlt 12 évben már eltekintettem attól, hogy közönség
előtt beszéljek, de talán néhány olyan okosgondolatot el tudok mondani, ami a szívemből jön.
Én nem vagyok bucsai születésű, de az itt eltöltött évek alatt én úgy érzem, hogy a bucsai emberek befogadtak és a szívem már bucsai. Többet éltem itt, mint a szülőfalumban. Valamikor
a régi bölcsek, az öregek azt mondták, hogy minden valami okkal történik. Akkor a sors, az
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élet valamiért ide vezérelt engem ebbe a kis faluba, hogy itt éljek és itt dolgozzak. Soha nem
bántam meg, hogy az élet ide küldött. Amikor friss diplomásan átvettem a diplomámat tele
álmokkal, vágyakkal, tervekkel, célokkal soha nem jutott eszembe, hogy mi lesz velem ötven
év múlva. Most eltelt az ötven év és amikor néhány hete megkaptam az önkormányzatnak,
számomra szívmelengető levelét, melyben közölték velem, hogy a címre fognak jelölni, illetve meg fogom kapni, bizony lepergett előttem az ötven év esemény. Ebben az ötven évben
volt nagyon sok öröm, bánat, keserűség, fájdalom, kudarc és küzdelem. Az élet engem megtanított, hogy a mindennapokat meg kell élni, tovább kell lépni. Megtanított arra, hogy mindig
az új kihívásoknak, az új feladatoknak kell eleget tenni és megtanított arra, hogy ezeket elvégezzem hatalmas optimizmusra, kitartásra és nagy akaraterőre kell szükségemnek lenni. Így
értem meg a mindennapokat, mert a nap az élet egyik nagyon szép dolga.Amikor lenyugszik
békét ad, ha fölkel akkor pedig reménysugarat ad. Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy
ebben az ünnepi pillanatban azért mégis vannak olyan emberek, akiknek meg kell köszönnöm, hogy a mai nap itt állhatok. Ha a teljesség igénye nélkül is, először is engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak Földesiné Esztikének, aki jelölt engem erre a díjra, majd polgármester úrnak és az önkormányzat valamennyi testületi tagjának, hogy elfogadván a jelölésemet méltónak, érdemesnek találtak erre a díjra. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet
mondani férjemnek, családomnak, akik mindig mellettem voltak, támogattak, segítettek abban, hogy a családom mellett a munkámat becsülettel és tisztességgel tudjam elvégezni. Szeretnék köszönetet mondani a bucsai családoknak, hogy legféltettebb, legdrágább kincseiket,
gyermekeiket küldték abba az intézménybe, az óvodába, ahol én hosszú évtizedeken át éltem,
dolgoztam és vezető voltam. Külön szeretnék köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik
munkájukon időt és fáradtságot nem kímélve szülői feladataikon túl segítették és támogatták a
mi óvodánkat. Talán itt emelném ki az alapítvány kuratóriumának tagjait, akik még gyermekeik középiskolás korában is támogatták óvodánkat. Köszönöm szépen. Azoknak a szülőknek
a munkáját, akik vállalták, hogy összefogják a szülőket, tehát a szülői munkaközösség tagjaiként segítették az óvoda és a kollégáim munkáját. Köszönöm szépen ezeknek az embereknek,
hogy társadalmi munkában segítették az óvodánk újjáépítését, hogy minden nyáron, nyár után
a gyerekeket tiszta, nagyon szép kis helyen várjuk. Szeretnék köszönetet mondani volt munkahelyi vezetőimnek, fenntartó vezetőimnek, akik segítették az én elképzeléseim, terveimnek
a valóra váltását. S végül, de nem utolsó sorban tisztelettel és nagy szeretettel, szeretném
megköszönni volt kolleganőimnek, munkatársaimnak a munkáját. Azt a mindennapi áldozatkész munkát, amelyet tettek és tettünk együtt. Gyakran nehéz és mostoha körülmények között
együtt, egymást segítve, egymás munkáját segítve tettük azért, hogy az itt élő gyerekeknek
boldog gyerekkora legyen, hogy az itt elő gyerekek ne csak a bezártság érzését érezzék ebben
a kicsi faluban, hanem megtanulják, megismerjék milyen az, ha a körülöttünk lévő világot is
megismerhetjük és megtapasztalhatjuk. Én úgy érzem, hogy ez a díj az övéké is, nem csak az
enyém. Szeretném elmondani, hogy a díjjal járó pénzösszeg felét felajánlom a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor Alapítványnak. Köszönöm szépen.
Seres Tímea: Kedves Vendégeink! A „Bucsa Község Díszpolgára” díj átadása következik.
Felkérem Dr. Sárvári Mihály urat, hogy méltassa a díjazottat.
Dr. Sárvári Mihály: Tisztelt Ruzsányi Család! Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Jelenlévők!
Szívből örülök, hogy Dr. Ruzsányi László Bucsa Község díszpolgára lett! Köszönet érte a
Község vezetőinek. Tisztelt Jelenlévők! Előzetesen két információt szeretnék átadni, az egyik,
hogy Debrecen-Pallagon utcát neveznek el és a Debreceni Egyetem Agrár Campusán tantermet neveztek el Ruzsányi professzorról. Tisztelt Jelenlévők! Ruzsányi professzor rendkívül
családcentrikus, családszerető, a családjáért élő csupa szív kolléga volt. Mindig kint volt az
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asztalán gyermekeinek Évikének és Laci fiának a fényképe, de különösen imádta az unokákat.
Ruzsányi professzornak sokat köszönhet az alma mater, hiszen nemcsak kiemelkedő oktató
volt, hanem tudományos eredményei növelték az Egyetem elismertségét is. Ruzsányi profeszszor 1961-ben végzett a Debreceni Mezőgazdasági Akadémián. Rövid ideig volt a szeghalmi
Újbarázda MGTSZ elnökhelyettese, majd 1962-ben az akkori Rektor meghívta a Növénytermesztéstani Tanszékre, melynek 1984-től haláláig (2003. január 12-ig) vezetője, majd intézetigazgatója volt. 1968-ban egyetemi doktori fokozatot, 1978-ban a mezőgazdaságtudomány
kandidátusa, 1993-ban az MTA doktora tudományos fokozatokat szerezte meg. Széleskörű és
rendkívül aktív közéleti tevékenységet folytatott, ami az elismertségével és a korrektségével is
összefüggött. Ruzsányi professzor nagyon pedáns, példamutató egyén volt, de munkatársaival
szemben is igényes volt. A hazai és a nemzetközi tudományos életben is elismert volt, de ő
maga mindig szerény maradt. Tisztelt Jelenlévők! Ruzsányi professzor maradandót alkotott az
egyetemi oktatásban, kutatásban és az ifjúság nevelésében is. Kutatási eredményei nagyban
hozzájárultak a magyar mezőgazdaság fejlődéséhez, ezek közül megemlítek néhányat a teljesség igénye nélkül: Olyan új technológiai eljárást dolgozott ki a cukorrépa termesztésben, amelyet széleskörűen alkalmaztak a hazai és a külföldi cukorgyárak és termesztők. A növénytermesztés és a vízellátás kölcsönhatásának vizsgálatával a termesztéstechnológiák komplex
fejlesztésével hatékonyabbá tette a növénytermesztést. Meghatározta a növényállományok
vízfogyasztásának változását különböző tápanyagellátottsági szinteken. Számszerűsítette a
termésstabilitás és az évjárat hatása közötti interakciókat. Azt gondolom, hogy a vízgazdálkodással kapcsolatos kutatásaira, eredményeire napjainkban a fokozódó klímaváltozás miatt
rendkívül nagy szükség van. Ruzsányi professzor több országos kutatási kormányprogram
vezetője volt. A Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola vezetője, az
MTA Növénytermesztési Szakbizottság elnöke, az MTA-DAB Növénytermesztési Bizottság
elnöke és még sorolhatnám tovább. Ruzsányi Professzor széleskörű nemzetközi kutatási
együttműködésben vett részt Ausztriával, Németországgal, Szlovákiával és Csehországgal is,
a Növénytermesztés vízellátásának, a vízhasznosulásával összefüggő kérdésekben. Ruzsányi
professzor elismerései: Széchenyi Professzori Ösztöndíj, Arany Sándor Díj, MTA DAB emlékérem,a Felsőoktatásért emlékérem. Tisztelt Jelenlévők! Én és a Növénytermesztési Tanszék oktatói nevében is köszönöm Ruzsányi professzornak azt a támogatást, segítséget, útmutatást, amit kaptunk a Professzor Úrtól. Enélkül most Pepó Péter professzor sem lenne az
MTA doktora, a Növénytermesztési Tanszék vezetője és én sem lettem volna professzor, amiért hálával tartozunk. Ruzsányi professzor korán eltávozott közülünk, pótolhatatlan űrt hagyva
maga után a családnak, a Debreceni Agrártudományi Egyetemnek, a magyar tudományos
életnek és a Tanszékünknek is. Tisztelt Ruzsányi professzor, kedves Laci! Örökre hálával
gondolunk Rád! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Miközben megköszönöm Bucsa Község tiszteletreméltó gesztusát Ruzsányi László professzor díszpolgárrá választásával kapcsolatosan, azt
is hangsúlyozni szeretném, hogy ez a magas kitüntetés kiváló ember, tudós és egyetemi oktató
nevét méltóképpen örökíti meg. Köszönöm.
Seres Tímea:Bucsa Község Önkormányzat képviselőtestülete „Bucsa Község Díszpolgára”
posztumuszkitüntető címet adományoz Professzor dr. Ruzsányi László részére. Megkérem
a díjazott fiát, vegye át a díjat.
Ruzsányi László: Nagyon meg vagyok hatódva, elnézést kérek. Én nem vagyok hozzászokva
az ilyen eseményekhez, úgyhogy kicsit túl kell ezen majd lennem, de igyekszem. Tisztelt Polgármester Úr, kedves vendégek, Bucsaiak, mindannyiójuk. Én azt hiszem, hogy az a köszönetnyilvánítás, amit most fogok mondani ez csak az egészen a legkevesebb amit én tehetek,
amit mondhatok önöknek. Egyszerűen nincs szó arra, amit én most átélek. Szeretnék köszöne5

tet mondani Emőke néninek és Évának is és mindannyijuknak, akik ugyan erre a díjra fölterjesztették édesapámat. Bevallom őszintén, hogy először mikor ezt valamikor év elején, január,
február magasságában hallottam Emőke nénitől, igazából nem is hittem el. Sőt az is megfogalmazódott bennem, hogy egyáltalán lesznek még itt Bucsán valakik, akik még ő rá emlékeznek. Örülök neki, hogy voltak ilyenek. Ugye május végén kaptam én is a hírt Emőke nénitől, meg az itteniektől, hogy édesapát milyen díjra terjesztették és hogy elfogadták ezt a jelölést. Nem tudtam szóhoz sem jutni, egyszerűen, ha ő ezt láthatná, hogy ha hallhatná, átvehette
volna most ezt a díjat, akkor azt gondolom, hogy ő lenne a világ egyik legboldogabb embere.
Hiszen neki, számára Bucsa mindig az egyik legfontosabb élettér volt. Szülőfaluja volt, és hát
olyan élményeket adott ez a falu számára, amit ő sosem felejtett el, amiket nekünk mindig
elmondott. Magam is nagyon sokat voltam itt. Gyerekkoromban gyakorlatilag minden nyaramnak jelentős részét itt töltöttem nagymamámnál és imádtam itt lenni, sose fogom elfelejteni. Úgyhogy azt tudom csak mondani, hogy nagyon-nagyon megtisztelő ez a cím nekem.
Édesanyám nevében is szeretném megköszönni mindannyiójuknak. Ő sajnos nem tudott eljönni, mert már olyan állapotban van, hogy nem tudta vállalni ezt az utazást, de át fogom neki
adni a virágcsokrot mindenképpen és a díjakat is. Szeretném még egyszer megköszönni az ő
nevében is, a családom nevében is. Külön szeretném megköszönni Sárvári professzornak a
méltatást. Nagyon-nagyon azt gondolom, hogy az ő kapcsolatuk az annyira belsőséges volt,
amit én magam is tudok és hiszek. Egyszerűen lenyűgözött a beszéde és én nagyon szépen
köszönöm. Édesanyám úgy döntött, hogy a díj teljes összegétfel fogja ajánlani a bucsai óvodások számára, ahogy a lehetőség engedi az összeget átfogjuk utalni a Bucsai Iskolásokért
Alapítványnak és nagyon-nagyon remélem, hogy hasznos lesz és nagyon nagy segítséget fog
nyújtani az itteni gyerekeknek. Köszönöm még egyszer önöknek, mindannyiótoknak, akivel
tegeződőm akkor engedjétek meg, hogy így tegezve mondjam, hogy köszönöm mindenkinek,
minden Bucsai lakosnak, ismerősnek, ismeretlennek. Nagyon-nagyon büszke vagyok és örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.
Kláricz János polgármester: Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálok Szabó Gyulánénak és a
Ruzsányi családnak!
További munkájához sok sikert, a magánéletben jó egészséget kívánok Bucsa Község
Önkormányzata és a település minden lakosa nevében.
Seres Tímea: Vendégeinknek köszönjük, hogy megtisztelték ünnepi testületi ülésünket és
részt vettek a díjátadó ünnepségen, köszöntsük fel együtt a díjazottakat!
A továbbiakban a meghívott vendégek gratuláltak a díjazottaknak, és az ünnepi összejövetel
vendégeléssel és beszélgetéssel zárult 12,00 órakor.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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