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a Szovjetunioba kenyszermunkara hurcolt politikai rabok es kenyszermunkasok reszere 
emlekhely letesiteserol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A helyi nemzetisegi onkorrmmyzatok kerelemmel fordultak a Budapest F6varos X. keriilet 
K6banyai Onkormanyzathoz (a tovabbiakban: Onkormanyzat), hogy a Szovjetunioba 
kenyszermunkara hurcolt magyar aldozatok emlekere felallitando emlekhely letrehozasat 
anyagilag tamogassa. 

Az Orszaggyiiles november 25-et a 41/2012. (V. 25.) OGY hatarozataval a Szovjetunioba 
hurcolt magyar politikai rabok es kenyszermunkasok emleknapjava nyilvanitotta. A 
Parlament a kozponti allamigazgatasi szerveket, az oktatasi intezmenyeket, az egyhazakat, a 
civil szervezeteket, valamint a kozszolgalati mediumokat es az onkormanyzatokat is felkerte, 
hogy meltokeppen emlekezzenek meg a Szovjetunioba hurcoltakrol. 

A hatarozat arrol a mintegy 800 ezer magyarrol emlekezik meg, akiket 1944 6szet61 
hadifogolykent vagy intemaltkent a Szovjetunioba hurcoltak tobb eves kenyszermunkara, 
illetve akiket a II. vilaghaborut kovet6en 5-25 evre szamiiztek a Gulag rabtelepeire a ,magyar 
hatosagok hathatos kozremukodesevel, koholt vadak alapjan". 

Az orszaggyiilesi hatarozat tisztelettel adozik mindazok el6tt, akik eletiiket adtak a hazaert, 
magyarsagukert, szarmazasuk miatt, politikai, vallasi meggy6z6desiikert, illetve akik emberi 
es polgari jogaiktol megfosztva idegen foldon, hazajuktol tObb ezer kilometerre, embertelen, 
megalazo koriilmenyek kozott fogsagot szenvedve vegeztek kenyszermunkat. 

A K6banyan miikod6 lengyel, nemet, ormeny, roma es ruszin onkormanyzatok Kepvisel6-
testiiletei els6 alkalommal 20 13. november 24-en a keriiletunkben mukod6 tOrtenelmi 
egyhazak kepvisel6ivel kozosen - hagyomanyteremt6 celzattal - kegyeleti kulturalis 
rendezveny kereteben emlekeztek meg az aldozatokrol a Lengyel Perszonalis 
Plebaniatemplomban. 

Az emlekmusor szervezese alkalmaval felvet6dott, hogy a K6banyan miikod6 nemzetisegi 
onkormanyzatok nemcsak kulturalis rendezvennyel, hanem kegyeleti emlekhellyel is 
kivannak az aldozatoknak emleket allitani. 

A kes6bbiekben, 2014. februar 6-an a k6banyai nemzetisegi onkormanyzatok vezet6i 
egybehangzoan dontOttek arrol, hogy K6banyan egy emlekhely letrehozasat kezdemenyezik. 
A nemzetisegi onkormanyzatok kerelmet az el6terjesztes 2. melleklete, a reszveteli 
nyilatkozatot a 3. melleklet tartalmazza. 

A letesitend6 emlekhely kifejezi a k6banyai emberek bekevagyat, es eliteli a habonlk 
embertelenseget. 

A lehetseges helyszinekre az alabbi javaslatok erkeztek: 

1) Kapolna ter a Conti Kapolna fai el6tti fires betonfelUletre allitva, 
2) Rottenbiller park, 
3) K6rosi Csoma setany Szent Laszlo ter fele es6 vegen a magas agyas pereme, 
4) Szent Laszlo ter- Allomas utca eleje magas agyas pereme, 
5) K6rosi Csoma setany- a CBA epUletenek a K6rosi Csoma-szobor mogotti fala, 
6) K6banya-also Vasutallomas fala. 



Az emlekhely helyenek kiva.lasztasa a szakmai javaslatok alapjan folyamatban van. A K6rosi 
Csoma setanyon a CBA epiiletenek a K6rosi Csoma-szobor mogotti falat indokolja az, hogy 
ennek kozeleben a Korponai utca-Allomas utca sarkan miikodott a szovjet parancsnoksag. A 
rabok es kenyszermunkasok elhurcolasa ugyanakkor tenylegesen a K6banya-als6 
Vasutallomasr61 tortent, igy ez a helyszin is megfelel6 lehet az emlekhely kialakitasara. 

Az emlekhelyen egy granittabla elhelyezeset tervezziik, amelyen a tervezett felirat szovege: 
,A Szovjetuni6ba hurcolt kenyszermunkasok emlekere". 

Az el6terjesztes 4. melleklete szerinti arajanlat szerint az emlektabla koltsege brutt6 
115 000 Ft. Ebb61 55 000 Ft-ot a kilenc nemzetisegi onkormanyzat egyenl6 aranyban viselne, 
60 000 Ft terhelne az Onkormanyzatot, ami a polgarmester altalanos tartalekab61 biztosithat6. 

Az emlekhely avatasara es felszentelesere 2014. szeptember h6napban keriilne sor. 

II.llatasvizsgalat 

A dontessel K6banyan az els6 emlekhely keriil letrehozasra, ahol a Szovjetuni6ba hurcolt 
magyar politikai rabokra es kenyszermunkasokra lehet emlekezni. Az emlekhely 
emberkozelbe hozza a XX. szazad diktaturainak biineit, lehet6seget teremt az erintett 
csaladtagoknak, a fiatal generaci6nak a megemlekezesre. 

III. V egrehajtas feltetelei 

Az emlekhely letesitesenek helyszinet a beerkezett szakmai javaslatok alapjan indokolt 
kivalasztani, amire a polgarmestert javasolom felkemi. 

Az emlektabla elkeszitesi koltsegenek az Onkormanyzatot terhel6 resze a Budapest F6varos 
X. kerulet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 2/2014. (II. 20.) 
onkormanyzati rendelet 12. melleklet 7. soraban (Polgarmester altalanos tartaleka) 
rendelkezesre all, amellyel a polgarmester rendelkezik. 

IV. Dontesi javaslat 

Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat Kepvisel6-testiilete meghozza az 
el6terjesztes 1. mellekleteben foglalt hatarozatot. 

Budapest, 2014. junius ,K" 
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1. melleklet az eloterjeszteshez 

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 

.. ./2014. (VI. 26.) hatarozata 
a Szovjetunioba kenyszermunkara hurcolt politikai rabok es kenyszermunkasok reszere 

emlekhely letesiteserol 

1. Budapest Fovaros X. kerlilet Kobanyai Onkonminyzat Kepvisel6-testiilete - a k6banyai 
nemzetisegi onkormanyzatokkal kozosen - emlekhelyet letesit a Szovjetuni6ba hurcolt 
kenyszermunkasok emlekere ,A Szovjetuni6ba hurcolt kenyszermunkasok emlekere" 
felirattal ellatott emlektabla elhelyezesevel. 

2. A Kepvisel6-testiilet felkeri a polgarmestert, hogy az emlekhely helyszinet a beerkezett 
szakmai javaslatok alapjan hatarozza meg, es gondoskodjek az emlektabla elkeszitteteser61. 

Hatarido: 
Feladatkoreben erintett: 

2014. augusztus 30. 
a kerliletfejlesztesi es kulkapcsolati szakterliletert felelos 
alpolgarmester 
a Human Iroda vezet6je 
a Gazdasagi es Penzugyi Iroda vezetoje 
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Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat 

Kovacs Robert Polgarmester ur 

reszere 

Helyben 

Tisztelt Polgarmester Ur! 
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Targy: kerelem 

A helyi nemzetisegi onkormanyzatok neveben azzal a keressel fordulunk Polgarmester Urhoz, 
hogy a hazank es a Karpat-medence teriileterol 1944 oszen es 1945 tavaszan a Szovjetuni6ba 
kenyszermunkara hurcolt honfitarsaink emleket megorokitendo emlektabla felallitasa 
osszkoltsegenek 50 % -hoz anyagilag hozzajarulni sziveskedjek. 

A fenti idoszakban kozel 150 ezer magyar allampolgart hurcoltak el, akiknek tObbsege soha 
nem tert vissza. Nem katonakr61 volt sz6, hanem polgari szemelyekrol, akiket a szovjet 
nepgazdasag haborus karainak felszamo1asara hurcoltak el, es leginkabb a Donyec-medence 
banyaiban, vizieromiivek epitesere hasznaltak fel. 

Volt, akiket meghatarozott idore, a legtObbjiiket azonban idohatar nelkiil dolgoztattak, s az 
embertelen koriilmenyek miatt rengetegen meghaltak. Mivel nevsorok nem maradtak fenn, 
mind a magyar, mind a nemzetisegi aldozatok letszama ismeretlen, igy a leendo emlektablan 
csak altalanossagban szabad fogalmazni. A legfontosabb a megemlekezes, valamint az, hogy 
milyen intezmeny es szervezetek allitottak. Ilyen az idopont is, mert valamikor - helyenkent 
kiilonbozo idopontokban - 1944 6szet61 kezdodott, de meg 1945 tavaszan is tOrtentek 
csoportos elhurcolasok. (Ez nem azonos a kitelepitesekkel, mert az mas folyamat volt.) 

2014. februar 6-an a Nemzetisegek es Civil Szervezetek Haza hivatalos irodajaban a helyi 
bolgar, Iengyel, roma es ruszin nemzetisegi onkormanyzatok kepviseloi elore egyeztetett 
idopontban- Radvanyi Gabor alpolgarmester ur jelenleteben- megbeszelest tartottak az 1944 
novemberetol elhurcolt magyar honfitars aldozatokra val6 melt6 megemlekezes erdekeben. A 
kesobbiekben a tobbi onkormanyzat vezetoi egybehangz6an dontOttek arr61, hogy Kobanyan 
egy emlekhely letrehozasat kezdemenyezik. 

Javaslatunk a kivitelezesre: 

Granit emlektabla vesett betiikkel, a kovetkezo felirattal 

,A Szovjetunioba hurcolt kenyszermunkasok emh~kere" 

Lehetseges helyszinek: 

1) Kapolna ter a Conti Kapolna fai elotti tires betonfeliiletre allitva 
2) K6rosi Csoma setany - a CBA epiiletenek a K6rosi Csoma Sandor-szobor mogotti 

falan 
3) Rottenbiller park 



Kerjuk a Polgarmester Ur, valamint a Tisztelt KepviselO-testUlet donteset, illetve hatarozatat 

az altemativak kozUl val6 valasztasra. 

A kivalasztasuk nyoman kerjiik, hogy a kOltsegek meghatarozasahoz a mar Onok el6tt ismert 

helyi beszerzesi lehet6segekre val6 tekintettel az emlekhely letesitesenek arkalkulaci6jat 

annak erdekeben, hogy bnok es a resztvevo nemzetisegek azonos reszaranyban jarulhassanak 

hozza anyagilag. Torteneti kutatasok alapjan a nemzetisegek kozUl elhurcoltak az osszletszam 

Y4-et tettek ki. 

Mellekelten csatoljuk az egyes nemzetisegek elnoksegenek a letesiteshez val6 hozzajarulasat. 

Budapest, 2014. majus 22. 

Tamogatasukat megkoszonve, udvozlettel: 

I 

\'\1 \\ (,.'1 \ S:. \ 'v f\' 1.,) 

Barna Gabor, a K6banyai Bolgar Onkormanyzat elnoke 

Kollatosz Jorgosz, a K6banyai Gorog Onkormanyzat elnoke /;Jo f._Le{._f 

Filipovics Mate, a K6banyai Horvat Onkormanyzat elnoke (t 'l._·~ . ~( /..ft._' 

Danka Zoltan, a K6banyai Lengyel Onkormanyzat elnoke ~..w? f'k 
~:-- r \;) -I 

Inguszne dr. Barabas Rita, a K6banyai Nemet Onkormanyzat elnoke \\ 'S P~~ c.J/ J i...l_..;~ 

Bacsa Gyula, a K6banyai Ormeny Onkormanyzat elnoke J, c-:-- Lr~ 
Feher Istvan, a Kobanyai Roma Qnkormanyzat elnoke ~~ <\-.. q______J 

Papp Zoltan, a KObanyai Roman Onkormiillyzat elntike ();}p (}cJM i 
Medveczky Katalin, a KObOnyai Ruszin Onkorm3nyzat elntike ~!vcdo ~ 'L 

2 



1,. '1\0-L-L~l.LL,e\ ~-7, BL6'\8\J.-'J6~~\e(£~S2-. 

Reszveteli nyilatkozat emlekhely letrehozasaban 

Nemzetiseg Egyetertes es csatlakozas Koltseghozzajarulas vallalasa, osszegszeruen 

Elnok, elnokhelyettes Alafras Elnok, elnokhelyettes Alafras 
Bolgar Nagy Istvan, vf·, ··/ ·/: :/ .. -~ :, c /' .. / -~-~· 

Barna Gabor ///~---~ 

Gorog Kollatosz Jorgosz, / ~--· 
Endresz Dorothea ___ ... ' -~f_:.€f./" . 

c- ?.=-<-:,?,(;:;i~/:':.oc,, /. 

Horvat Filipovics Mate, .;(·o-v~ rn c~/-e 1 

Kricskovics Antal 

Lengyel Danka Zoltan, ,-C-7-i_ ./7(;. •i ( 

dr.Kapronczay Karoly 
'~\((lV\.)tC~.C·(/ I f 

Nemet lnguszne dr. Barabas Rita \~v·-""~),·") :~, \ ,I 
. 

Nyitraine Molnar Gabriella 

-~ 
' 

Ormeny Bacsa Gyula, I " _., ' 

Lorinczi Arpad ?..~'\... . 
·-

Rom a Feher Istvan, (b'(l__t ~L_, 
Koltai Attila ·~; ('\ . ' 

:.! "·" i) . ("V\ ) \ \k,\ lc., 
Roman Papp Zoltan, (~laY·~ 

Fule J6zsef t:t.£-ritf.£.yt-<l 
Ruszin Medveczky Katalin, ~~~fri'L dr. Tranger Karoly ~~·;· /i"''" ... 2 

•0, r ;i14.• (/ 1 Y" •ri 1'-' /~·?1 ::.. 7 ,;... - .~-- .. -



1. oldal, osszesen: 1 
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Jogane Szabados Henrietta 

Felad6: 
Cimzett: 
Elklildve: 
Targy: 

"Henrietta J6gane Szabados" <szabados.heni@gmaiLcom> 
"Szabados Heni" <szabados_heni@kobanya.hu> 
2014. junius 11. 15:52 
Fwd: arajanlat 

---------- Tovabbitott level ----------
Felad6: Auer-Ko Kft <auer-ko@t-online.hu> 
Datum: 2014. junius 11. 13:08 
Targy: arajanlat 
Cimzett: szabados.heni@gmail.com 

Tisztelt Radvanyi Gabor alpolgarmester Ur! 

David Maria kepviselo asszony keresere kOidenem a falra erositheto sotetszOrke 
granittabla arajanlatat: 
tabla merete 120 X 40 em 2 em vtg.(anyaga :Ner6 Impala) 
4 db bronz rozetta + csavar 
45db homokfujt romano tipusu vesett nagybeto 
62db homokfUjt romano tipusu kisbeto 
emlektabla falra torteno helyezese 2.5meter magassagig 

Koszonettel: Kovacs Peter 
AUER-KO KFT 
0630-9345-696 

Netto 
a fa 

Brutt6 

17 .400Ft + Ata 
6.000Ft + Ata 

27.000Ft + Ata 
24.800Ft + Ata 

15.000Ft + Ata 

90.200Ft 
24.354Ft 

114.554Ft 
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