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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-22/2015. iktatószám 

 

22. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én 

(pénteken) délután 13,00 órakor megtartott  ü n n e p i   nyilvános üléséről,  a 

díszpolgári címek átadásáról. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor képviselők 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Mogyorósi Anikó képviselő 

 

Meghívott: D. Nagy Éva jegyző   

 

Lakosok, kollegák, megjelent vendégek: 30 fő 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket, Földesi 

Györgynét, Kóti Árpádnét, Dr. Nagy Éva jegyzőt, Pap-Szabó Katalint, és minden kedves 

jelenlévőt, akik a mai ünnepi ülésen megjelentek. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

  

1./  Díszpolgári címek átadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bejelentések 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  



 2 

  

1. napirendi pont: Díszpolgári címek átadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ünnepi ülés napirendjét a díszpolgári címek 

átadását.  

Az ünnepség után vendéglátásra kerül sor, és egy kis beszélgetésre, múlt idézésre, melyre 

mindenkit szeretettel meghív. 

 

Mégegyszer köszöntött minden Kedves megjelent Vendéget, Ünnepeltet. 

 

A mai ülés ünnepi ülés, aminek az a célja, hogy a 2007 év óta megalkotott kitüntetések 

rendelet alapján – mellyel az eddig eltelt időszakban nem élt ezzel a lehetőségével az egyik 

képviselő-testület sem – az idén 2015. július 13-án testületi ülés keretén belül két díszpolgári 

címek adományozására került sor, most pedig e kitüntetések átadására kerül sor. 

 

Köszöntött minden kedves régi kollegát, és munkatársat, valamint az új kollegákat, akik ezen 

az ünnepségen szép számban megjelentek és tiszteletüket tették. 

A mai nap a Falunapot megelőző nap. A „falunap”, melyet a közösség napjaként is 

értelmezhetnek, és jó pár éve minden évben megtartanak a községben. A közösség napjával 

párhuzamosan nagyon fontos az, hogy azokat, akik az életútjukkal, életpályájukkal, 

szolgálatukkal tettek ezért a közösségért, és munkájukkal, tetteikkel e kis közösség hírnevét 

öregbítették, ez volt a július 13-i testületi ülés célja. 

A képviselő-testület két díszpolgári cím adományozásáról döntött, más-más területen 

dolgozót tüntetett ki. A szülőfalujukat a lelkükben hordozták. 

Néhai Kóti Árpád színművész személyében, és néhai Földesi György volt település vezető 

polgármester személyében. 

Néhai Kóti Árpád rengeteget emlékezett szülőfalujára, Bucsára, szinte nem is lehetett tőle 

hallani olyan megnyilvánulást, hogy Bucsát meg ne említette volna, míg el nem szólította őt a 

hivatása. 

Néhai Földesi György a település vezetését vette a vállára, tanácselnökként, majd a 90-es 

évek rendszerváltását követőben ismét választott tisztségviselőként polgármesterként is 25 

évig dolgozott a köz szolgálatában. Ez a típusú közszolgálat nem feltétlenül a sűrű hálák 

pozíciója, inkább mindenkinek a tenni akarását jelenti, amikor a kritikák hangosabbak.  

Földesi György az életpályája során a településért mindent megtett és dolgozott, dolgozott 

azért, hogy egységet és békességet teremtsen, ami embert próbáló feladat.  

Mindketten olyan erős egyéniségek voltak, és olyan erős gyökerekkel rendelkeztek, ami 

egyértelművé tette, hogy Bucsa község volt a szülőfalujuk, a szülőföldjük, és büszkén 

vállalták ezt.  

 

Néhány mondatban összefoglalta a két kitüntetett életpályáját.  

 

Néhai Földesi György Bucsán született, 1946. június 11-én. 

1981-től tanácselnökként, majd 1990-től polgármesterként 25 évig folyamatosan vezette 

Bucsa Község Önkormányzat testületét. 

Bucsa mindig is a hátrányos helyzetével küzdő település volt, a rendszerváltás után a 

körülményeit tovább nehezítette a nagyarányú, 30-40 % közötti munkanélküliség. 

Magyarország 42 leghátrányosabb térségeinek egyikébe tartozott. Ilyen körülmények között 

Földesi György a közérdeknek elkötelezett vezetőként mindent megtett, amit lehetett, hogy 

Bucsa a nehézségek ellenére is fejlődjön és a lakosság a körülményekhez képest boldoguljon. 
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A rendszerváltás óta megvalósított eredmények, a gázhálózat kiépítése, a közvilágítás 

korszerűsítése, a telefonhálózat kiépítése, az úthálózat bővítése, belvízcsatorna rendszer 

felújítása, járdahálózat korszerűsítése, orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása, Idősek 

Napközi Otthonának és a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat létrehozása, modern 

napközis-konyha kialakítása, burkolt utak létesítése, szervezett szilárd-hulladékszállítás 

technikai feltételeinek megteremtése mind az ő munkájának is része. 

 

Polgármester Úr alapító tagja volt a rendszerváltás után Békés megyében elsőként megalakult 

Kistérségi Társulásnak. Bölcsességével, tapasztalatával mindenkor segítette a különböző 

együttműködésekre létrehozott társulás munkáját és az önkormányzatok együttműködését. 

Tisztességes, szerény emberként sohasem hangsúlyozta saját tevékenységét. 

 

Földesi Györgyöt Bucsa Község polgármesterét a közszolgálatban eltöltött több évtizedes 

munkája és a Bucsa település vezetőjeként eltöltött tevékenységének elismerésére az egyik 

legmagasabb szintű polgári elismerésben, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetésben részesítette a Köztársasági Elnök, 2005. augusztus 19-én. 

 

Néhai Kóti Árpád életművének döntő része a Csokonai Színházhoz kötődik. 1934. november 

15-én Bucsán született. A Színművészeti Főiskolán 1958-ban végzett, majd színészi pályáját 

ugyanebben az évben a Békéscsabai Jókai Színházban kezdte 1958-ban. 1960-ban Egerbe, 

egy évvel később Veszprémbe szerződött, innen a szolnoki színházba ment tovább. 1963-tól 

már Debrecenben játszott, legismertebb címszerepei Ványa bácsi, Lear király, és Károli 

Gáspár. 

A Jászai Mari-díjat 1978-ban kapta meg. 1985 óta érdemes művész, 1995-ben a Magyar 

Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével tüntették ki. 2001-ben kiváló művész lett, 2014-ben 

Kossuth-díjat kapott, majd a Nemzet Színészének választották. Csokonai-díjas, 2015 

áprilisában Debrecen város díszpolgára lett. 

Amit színművészként szakmai szempontból el lehet érni, azt Kóti Árpád elérte. Mi bucsaiak 

buszkék lehetünk arra, hogy e kis község poros utcáiról indulva Kóti Árpád ilyen gazdag 

pályát tudott befutni. Sajnálatos, hogy bizonyos elismeréseket csak rövid ideig volt alkalma 

ízlelgetni, átgondolni, de a szakma mellett a mai nappal szülőfaluját képviselve szeretnénk 

emlékét őrizni, büszkék vagyunk rá. 

 

Senki számára nem kétséges az, hogy a település vezetése igazán jó döntést hozott, az 

életpályákat ismertetve mindenki úgy gondolja, hogy néhai Földesi György mint település 

vezető, és néhai Kóti Árpád mint színművész a településhez méltó életutat jártak be, és 

méltóak a díszpolgári cím kitüntetésre.  

 

Kláricz János polgármester átadta Földesi Györgyné részére a díszpolgári díszoklevelet, 

emlékplakettet, és virágot.  

 

Földesi Györgyné átvette, megköszönte a kitüntetést.  

 

Taps 

 

Kláricz János polgármester átadta Kóti Árpádné részére a díszpolgári díszoklevelet, 

emlékplakettet, és virágot.  
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Kóti Árpádné átvette és megköszönte a kitüntetést.  

 

Taps. 

 

Kóti Árpádné néhai Kóti Árpád özvegye: Megköszönte a Polgármester úr szavait.  

Férje Kóti Árpád a lelkében hordozta Bucsát, a bucsai embereket, nagyon szerette a faluját, 

nagyon szépen elhangzott a méltatás, melyet mégegyszer megköszönt.  

 

Taps. 

 

Földesi Györgyné, képviselő, néhai Földesi György özvegye:  

 

 A híres Nobel-díjas író Rabindranath Tagore a Regélő folyópart című novellájában így írja: 

 

Azt mondja a folyópart: 

Ha az események belevésődnek a kőbe hány meg hány hajdan volt történetet lehetne 

lépcsőimről leolvasni….. 

 

Igen. Vannak emberek, akik úgy őrződnek meg valamely közösség tudatában, mint kövekben 

a homokszemek, mint kagylóban az igaz gyöngy. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Ha egy közismert személyiség meghal életműve lezárul. Már semmit nem lehet 

hozzátenni……. 

…….de elvenni sem. 

 

A pályatársak kezdik összegezni az immár befejezett életművet. Az érdeklődést lassan 

elhomályosítja a múló idő, és legfeljebb egy-két évforduló ad alkalmat az emlékezésre. 

 

Ma két köztiszteletben álló ember munkássága előtt hajtunk fejet.  

Néhai Kóti Árpád művész úr a rivaldafényben állt. Színész volt. 

Szeretett férjem Földesi György polgármester úr negyed évszázadon át szolgálta szülőfaluját 

nagy-nagy alázattal, de nem megalázkodva. 

Polgármester úr méltatta férjem munkásságát. Nem kívánom folytatni, de kiemelném az 

emberségét. Mert EMBER volt árnyékkal és fénnyel. Hiszem és tudom, tudjuk, hogy kevés 

volt az árnyék és sok a fény.  

 

Rendkívül jó szervező volt. Számtalan rendezvény őrzi emlékét. Kirándulások a tsz 

nyugdíjasaival, márciusban a nődolgozókkal az ország szép tájain.  

A háborús emlékmű építésekor bucsai és elköltözött bucsaiak kérték: támogatni szeretnék 

anyagiakkal az emlékmű megépítését. Számlát nyitott az önkormányzat és naponta jöttek 

forintok e nemes célra.  

 

Eszembe jutott az 1989. április 29-én az MSZMP Békés megyei küldött értekezletén 

elmondott beszéde, amelyben a falvak megoldásra váró gondjaival foglalkozott. 

Idézek: Döntse el a Kormányunk és a hatalmon lévő párt, hogy szükség van-e magyar falura? 

Ha igen dolgozzon ki olyan település fejlesztési politikát, ahol az alapvető dolgokból egyenlő 

eséllyel részesedhetnek.  
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És határozottan sorolja a falvak követeléseit.  

 

Jó kapcsolatot ápolt az egyházakkal. Kölcsönösen tisztelték egymást Nagy Kálmán esperes 

úrral. Szinte baráti viszonya volt Fadgyas István plébános úrral. Ezeket a kedves leveleket 

már én őrzöm. 

 

Az ifjúság és az idős korosztály mindig a figyelem közép pontjában állt. 

Nem volt olyan kérés az iskola részéről, amit nem támogatott volna. Akár évközben akár a 

tanulók nyári táboroztatását.  

Úgyszintén az idősek napközi otthona, de a nyugdíjas klub megalakításában is szervező és 

támogató volt.  

A művelődési ház igazgatói beosztásában gazdag kulturális élet volt. Asszonykórus, 

citerazenekar, néptánc csoport.  

Sok kedves levelet őrzök. Engedjék meg, hogy egy-kettőt megemlítsek: dr. Fehér Éva írja egy 

évvel a férjem halála után:  

„Ez a 10. karácsonyunk amit Magyarországon ünneplünk. 

Visszagondolunk a kezdetekre és azt kérdezzük, honnan volt erőnk, bátorságunk? 

Szívet melengető érzés fog el bennünket, mert eszünkre jut egy csodálatos ember aki segítette 

első lépéseinket az új életben.” 

 

De említeném Koczkáné Polyák Anikó kedves szavait a 2006-os falunapi rendezvényen, ahol 

többek között a család nevében megköszönte a szülőkre irányuló figyelmet.  

 

Kedves Jelenlévő Bucsaiak. 

Kedves Bucsai lakosok. 

A Békés Megyei Hírlap 2007. március 28-i számában a riporter azt kérdezi a Férjemtől: A 

saját hazájában tudott próféta lenni. Jelentett-e ez többlet terhet az idő homokóráján 

tovapergett esztendők alatt? 

 

És a válasz: Mindenképpen, de ez édes és gyönyörű teher volt, arra vagyok a legbüszkébb, 

hogy saját földijeim elfogadtak.  

 

Nagyon hálás vagyok a bucsai embereknek, mert mindig lehetett rájuk számítani. S ha azt 

látták, hogy a kitűzött cél közösségi érdekeket szolgál készek voltak mindig áldozatot vállalni, 

tenni a közös ügyért.  

 

Kedves volt Kollégák, Kedves Vendégek! 

Azt mondják az ókori bölcsek, hogy a szó erősebb fegyver a kardnál. Vannak azonban az 

életben olyan pillanatok, amikor a csenddel többet érhetünk el mint a beszéddel.  

De ma itt szót kértem, mert ma tisztelgünk Bucsa utolsó tanácselnöke és első polgármestere 

munkássága és emléke előtt.  

Nyugdíjba vonulásakor Kollégái az alábbi gondolatokkal köszöntek el: 

 

Megköszönjük az évek során felénk nyújtott segítségét, a mindig érezhető emberségét, amit a 

munkánkban és a magánéletünkben egyaránt kaptunk.  

 

Köszönöm. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, és meghívott minden jelenlévőt az ünnepség 

zárásaként egy svédasztalos vendéglátásra, és múltidézésre.  
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Az ünnepi ülést 13,40 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

Kláricz János                                                                 Dr. Nagy Éva  

  polgármester                                                                       jegyző  

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


