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Tisztelt Képviselő-testület!
Bódogné Pethes Janka, mint a Felvidékről származó dombóváriak önkéntes
képviselője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a Hamulyák Közalapítvány
segítségével szeretnének a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. évfordulójára egy
kopjafát készíttetni, és azt elkészülte esetén a kertvárosi városrészben található Szent
László téren felállítani. A beadvány szerint a Dombóváron és környékén élő felvidéki
gyökerekkel rendelkező családok szeretnének emléket állítani az őseik részére, akiket
a lakosságcseréről szóló megállapodás értelmében 1947-1948 között a Felvidékről
kitelepítettek Magyarországra, főleg Baranya, Tolna és Somogy megyébe.
Szintén a Szent László téren került felállításra 2011. április 17-én a Dombóvári
Székely Kör kérésére a bukovinai székelyek hazatérésének 70. évfordulójára készített
székely kapu és két pad is. Az engedély megadása esetén Bódogné Pethes Janka
felkeresi az érintett családokat és azok leszármazottait adományok gyűjtése érdekében,
amelyekből elkészül az emlékezésre szolgáló kopjafa. A Hamulyák Közalapítvány
többek között az adományok gyűjtésében és kezelésében nyújt segítséget. A kopjafát a
téli időszakban készítené el a Szentgáloskér településen élő Varga Károly népi
fafaragómester. A tervek szerint a kopjafán a megemlékezésre utaló rövid szöveg és
évszám szerepelne, továbbá egy kisebb betonalapzaton állna. Felavatására a Város
hete rendezvénysorozat keretében kerülne sor. A kopjafa felállításának pontos helye
előzetesen egyeztetve lenne a városi főépítésszel.
Műalkotás közterületen történő felállításának engedélyezése a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.
A fent leírtak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat
elfogadására.
Határozati javaslat
a felvidéki magyarok kitelepítésének emléket állító kopjafa Szent László téren
történő felállításának engedélyezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felvidéki magyarok
kitelepítésének 70. évfordulója alkalmából engedélyezi kopjafa felállítását a Szent
László téren.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges
intézkedések megtételére azzal, hogy a kopjafa pontos helyét előzetesen a városi
főépítésszel egyeztetni kell.
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