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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Politikai Foglyok Szövetségének (POFOSZ) elnöke, valamint a POFOSZ 
Kitelepítettek Tagozata elnöke levélben kérte fel a Főváros valamennyi kerületének 
polgármesterét, hogy lehetőségeikhez képest a kerületek anyagi támogatással járuljanak hozzá 
a Budapestről 1951-ben kitelepített családok emlékére 2011-ben a Budafoki Evangélikus 
Templom kertjében felállítandó emlékmű költségeihez. 

A mellékelt levél tanúsága szerint az összköltség kb. 4 millió forint. Mivel minden 
kerületből vittek el családokat az érintett időszakban, s ez összességében ötezer családok, 
közel 15 ezer embert jelentetett, kerületünk is adózik emléküknek, amennyiben támogatja 
ezen emlékhely megvalósítását. 

Az előterjesztést az érintett bizottság következő ülésén tárgyalja, s a bizottság elnöke 
az ülésen ismerteti javaslatukat. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az 
alábbi határozati javaslat elfogadására. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége részére ,-Ft összegű támogatást biztosít a Budapestről 
1951-ben kitelepített családok emlékére 2011-ben a Budafoki Evangélikus Templom 
kertjében felállítandó emlékmű költségeihez. 
Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. június 21. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Verbai Lajos Polgármester Úr részére. 

Tisztelt Polgármester Úr! 
/r fH 

A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Kitelepítettek Tagozata 2005-ben kezdemé
nyezte, hogy a Budapestről 1951-ben kitelepített családok emlékére emlékművet 
állíthassanak Budapesten, mivel a kommunizmus ezen rémtettét még egyetlen egy 
emlékhely sem hirdeti. Jövő évben már 60 éve lesz, hogy Budapestről kb. 5000 családot, 
kb. 15.000 személyt hurcoltak el különböző falvakba, tanyákra, pár óra leforgása alatt 
kellett itt hagyni otthonaikat, mindenüket elrabolták, és a mai napig sem kapták vissza. 
Ezért úgy gondoljuk, hogy ezek a sokat szenvedett, kisemmizett emberek 
megérdemelnék, hogy legalább egy emlékmű emlékeztetne erre a rengeteg szenvedésre. 
Most sikerült végre egy helyet kapnunk a Budafoki Evangélikus Templom kertjében. 
Az emlékművet v. Majzik Mária Magyar Örökség-díjas képzőművész már el is kezdte 
készíteni. Ezért már igen sürget az idő, hogy a falak is minél hamarabb elkészüljenek, 
amire ez a dombormű lesz rádolgozva. Számításaink szerint kb. 4.000.000.-Ft lesz az 
emlékmű költsége. 
Tisztelettel kérjük, hogy mivel Budapest minden kerületéből vittek el családokat, 
lehetőségeikhez képest anyagi támogatással, ha hozzá tudnának járulni ezen emlékmű 
elkészítéséhez, nagyon megköszönnénk. Mivel a Magyar Politikai Foglyok 
Szövetségének szerény anyagi lehetősége van, így nagy segítség lenne, ha ezt Önök is 
támogatni tudnák. 
Szíves segítségüket előre is köszönjük. 

Budapest, 2010. június 3. 

Mádi<{éüo 
POFOSZ flnök 

Tisztelettel 
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