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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsága 

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

321-6/2011. iktatószám 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

Környezetvédelmi Bizottsága 2011. szeptember 7-én (szerdán) délután 13,30 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Biró Endre, Bányai István, Gyarmati László tagok 

 

Távol maradt: Juhász Sándor tag 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva körjegyző, 

Faluházi Sándor alpolgármester, Koczka Istvánné iskola igazgató, Szalainé Milánkovics Éva 

védőnő, Márki Tiborné a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Knyizsák Erika 

óvodavezető, Nagy István, Sántha Zsuzsanna a Szülői Közösség vezetője. 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, Dr. Nagy Éva körjegyzőt, 

valamint a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, és a meghívott 

vendégeket.  

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére megkérte Gyarmati Lászlót a Közművelődés, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottság tagját.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyet már módosítani is javasolt. 

Szeretné az 1. napirendi pontot levenni a napirendről, mert a Bursa Hungarica 

Ösztöndíjpályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelő még nem írta ki, és míg a kiírás meg nem 

történik, 

Így csak a 2.. és 3. napirendi pontot javasolná megtárgyalásra, amely: 

  

1./  A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elhatározása történelmi 

emlékhely kialakítására a településen 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

2./ Ünnepi megemlékezés 

 Előadó: Harmati Gyula 

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Előterjesztette az emlékhely kialakításával kapcsolatos határozati javaslatot: 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottságának elhatározza, hogy megkeresi 

annak a pénzügyi lehetőségét, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítsanak forrást 

emlékhely kialakítására a településen, a nemzeti ünnepek és emléknapok méltó 

megünnepléséhez. 
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Annyit módosítana, hogy nem feltétlen szükséges lesz ez a község költségvetését terhelő 

kiadás, úgy gondolja, hogy ehhez a pályázati forrást meg tudnák találni.  

A későbbiekben részleteznék, hogy mely ünnepet hol, mely helyszínen tartanák meg. 

 

Megkérdezte a jelenlévőket az elhangzott határozati javaslattal kapcsolatosan van-e kérdésük, 

kiegészítésük, véleményük? 

 

Kláricz János polgármester: 2011. szeptember 5-ig kellett leadni a LEADER előbírálati 

lapjait, és az önkormányzat részéről egymillió forintos forrásra ilyen célra került benyújtásra 

igény. Két helyszínnel, a hősök ligete és a park területe. Konkrétan később lehet részletezni, 

hogy milyen formában szeretnék az emlékhelyet kialakítani, de ezt a források fognak főként 

keretet szabni, maximálisan egymillió forintról lehet szó. Nem tudja, hogy milyen módon 

működik a kommunikáció a HACS Iroda és a civil szervezetek között, de még szeptember 6-

án egyik civil szervezettől sem jelzett igényt erre a Sportegyesületen és az önkormányzaton 

kívül, rendezvényre, sem az egymillió forintos keretösszegre. Pedig aki az előbírálaton nem 

vesz részt, az nem fog tudni később pályázni ezen a területen. Kérné, hogy jelezzék a civil 

szervezetek vezetőinek azokat az elérhetőségeket, amelyeken nyomon tudják követni a Helyi 

Akciócsoport működését.  

Felhívta a figyelmet, hogy szeptember 19-i határidővel egy 12 millió forintos maximált 

összeggel egy száz százalékos finanszírozású pályázat van kiírva, amely a civil szerveztek 

fejlesztése alatt bármi beleérthető, mint jövőkép. Magában a pályázat írásban, illetve az 

adatlap kitöltésben segíteni tudnak, csak a civil szervezetekben fogalmazódjon meg a cél.  

Kéri, hogy aktivizálják magukat a civilek.  

 

Biró Endre tag: Megkérdezte, hogy az emlékhely kialakításban a két helyszín az fix már?  

 

Kláricz János polgármester: Még nem, az előbírálattal azt szeretnék elérni, hogy kiszűrjék 

azokat a célokat, amelyek nincsenek összhangban a stratégiával.  

 

Biró Endre tag: Javasolta a Petőfi utcai Helytörténeti Múzeum szabad falán a helyet, az udvar 

felől, ahol emlékfalat lehetne kialakítani, ott a közönségnek is van hely, kiállításnak is lenne 

hely. 

 

Harmati Gyula elnök: Most az elvi döntés meghozatalát javasolta.  

Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni, aki elfogadja, hogy a bizottság történelmi emlékhely kialakítását 

határozza el a településen.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

10/2011.(09.07.) Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

elhatározása történelmi emlékhely kialakítására a településen 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottságának elhatározza, hogy megkeresi 

annak a pénzügyi lehetőségét, hogy a 2012. évi költségvetésben biztosítsanak forrást 

emlékhely kialakítására a településen, a nemzeti ünnepek és emléknapok méltó 

megünnepléséhez. 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: azonnal 
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Harmati Gyula elnök: A következő napirendi pont előtt, amely az „Ünnepi megemlékezés”, 

kérte, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek meg az I. és II. világháborúban 

elesettekre.  

 

Az emlékezet felelőssége 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2002.szeptember 26-i ülésén az alábbi 

határozatot hozta: 

 46/10/2002. (09.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 7-ét A kegyelet és 

emlékezésnapjává minősíti és minden évben ezentúl koszorúzási ünnepséggel tesszük 

tiszteletüket az elhunyt hősöknek. 

Ezen határozatnak megfelelően tartjuk ma 14 órától megemlékezésünket az emlékműnél, és 

ebből az alkalomból tart ma emlékülést a Kulturális Bizottság. 

A 2002-ben felállított emlékműre 82 bucsai áldozat neve került fel, közülük 13-an az I., 69-en 

a II. világháborúban vesztették életüket; később ez a névsor még kiegészült. 

Ma azokra a parancsot teljesítő ártatlanokra emlékezünk, akik Bucsáról elindulva életüket 

adták Magyarországért. 

Az I. világháborút, vagy ahogy az 1920-as, 30-as években nevezték: a „nagy háborút”, még 

európai nagyhatalomként kezdte Magyarország, majd azt elveszítve, megalázottan kellett, 

hogy tudomásul vegyük a trianoni békediktátumot.  

1927-ben a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai megpróbálták felbecsülni Nagy-

Magyarország 1914 és 1918 közötti emberveszteségét. 1 492 000 katona sebesült meg és 530 

965 személy halt hősi halált.  

Igaza lett Foch francia marsallnak, aki Trianon után ezt mondta: „Ez nem béke, ez 

fegyverszünet 20 évre!” A második világégés több mint fél millió áldozatot, újabb megalázó 

békét - az 1947-es párizsit - hozott az országnak. 

Az áldozatokra emlékezve felidézhetjük a frontról Bucsára küldött leveleket, a Leider-

házaspár borzi megmenekülését, a bucsai határban kivégzett hét német katona történetét, 

felolvashatjuk a bucsai áldozatok névsorát, elmondhatjuk a Hősök Ligete történetét. 

Én most mégis egy a 2. magyar hadseregben katonaorvosként szolgáló Somorjai Lajos 

naplóirataiból (Megjártam a Don-kanyart – Oroszországi napló, 1942–43) idézek. Az 1943. 

január 12-i doni áttörésnél 70 ezer volt a sebesült és a hadifogoly. Elesett 40 ezer ember. A 

doni volt a magyar történelem legsúlyosabb katonai veresége.  

"Nem mondtam ki azt a szót soha. És most már nem is tudom kimondani, csak ennyit: valami 

fáj, ami nincs. Valamikor hallani fogsz majd az életnek egy fájdalmas csodájáról - arról, hogy 

akinek levágták a kezét és a lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt 

hallod majd: Kolozsvár, és ezt: Erdély, és ezt: Kárpátok - meg fogod tudni, mire gondoltam."  

A II. világháború óta 66 esztendő telt el. Egyre kevesebben élnek már közöttünk olyanok, 

akik átélték a háború borzalmait, akik hitelesen el tudják beszélni, tovább tudják adni a kor 

emlékeit. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadtörténelmi_Levéltár&action=edit&redlink=1
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Hogy ne ismétlődhessenek meg a világháborús tragédiák, hogy ne lehessen úrrá újra 

hazánkban a gyűlölet, ez a nemzeti emlékezet – és benne mindannyiunk emlékezetének - 

felelőssége is. 

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Biró Endre tag: Elmondta, hogy egy üzenetet hozott az ülésre, melyet Szathmári Károly úr 

üzent, és sérelmezi, hogy erre az emlékülésre nem kapott meghívót.  

Azt is mondta, hogy sajnos nem a falunapon van a koszorúzási ünnepség, pedig akkor sokkal 

többen tudnának eljönni. 

Megkérdezte, hogy más olyan emberek, akik adományaikkal hozzájárultak az emlékmű 

felépítésében kaptak-e meghívót?  

 

Kláricz János polgármester: A koszorúzással kapcsolatosan volt egy kialakult repertoár, hogy 

mi alapján kerülnek meghívásra, nem tártak fel új személyeket. A megszokott civil 

szervezeteket, gazdasági társaságokat kerestek fel a koszorúzással kapcsolatosan.  

Olyan mindig lesz, hogy meghívottak listáját tovább lehet bővíteni. 

 

Biró Endre tag: Megkérdezte, hogy akik hozzájárultak az emlékműhöz meg lettek-e hívva, 

illetve miért nem lett meghívva a néhai Földesi György nyugalmazott polgármester felesége?   

A meghívóban olyan betűket használtak, ami nincs a magyar betűk között, kéri, hogy a 

későbbiekben ne használjanak idegen betűket.  

 

Kláricz János polgármester: Az ülés nyilvános, a meghívó az interneten, a hirdetőkön kint 

volt, ide erre az ülésre mindenki meg van hívva.  

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás? 

Mivel több hozzászólás nem volt, még annyi információt elmondott, hogy 14,00 órától az 

emlékműnél rövid irodalmi műsorral emlékeznek az áldozatokra, és koszorúznak, majd a 

temetőben a német és szovjet katonák sírjánál helyeznek el virágot.  

Megköszönte a jelenlétet és ezzel az ülést bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Harmati Gyula        Gyarmati László  

 a Közművelődési, Sport és     a Közművelődési, Sport és  

 Környezetvédelmi Bizottság    Környezetvédelmi Bizottság 

     elnöke            tagja 

 

 

 

Dr. Nagy Éva 

             körjegyző 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


