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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 04-én 
16 órára összehívott ünnepi testületi üléséről 
Az ülés helye: Kultúrház Cserszegtomaj, Vadász u. 1. 
 
Jelen vannak: Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Elekes 
István, Molnár Gabriella, Palkovics Zoltánné, Román Erika képviselők;  
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal: dr. Milus Lajos jegyző  
 
Távol maradt: Kőműves Károlyné képviselő. 
 
Napirend előtt: 
 
Felhangzott a Himnusz.  
 
Király Álmos György elszavalta Papp-Váry Elemérné (Sziklay Szeréna) Hitvallás című 
versét. 
 
Bartha Gábor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte Pawel 
Denisiewicz és Péczeli Imre atyát, vitéz Varga Zoltánt, és Szita Ferencet a település volt 
alpolgármestereit, Bódis József és Bernáth Tibor díszpolgárokat, a bizottságok külsős tagjait. 
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő és a polgármester jelen van. 
Az ülést 16 óra 07 perckor megnyitotta.  
 
Bartha Gábor polgármester: A rendkívüli, ünnepi testületi ülés összehívásának oka a nemzeti 
összetartozás napjáról való megemlékezés és tisztelegés. Szavazásra tette fel a napirend 
elfogadását. 
A szavazást követően megállapította, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egybehangzó, 5 igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
 

1.) Megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról 
      Előadó: Bartha Gábor polgármester 

           (szóbeli előterjesztés) 
 
Bartha Gábor polgármester: Mit is jelent június negyedike? Amit a magyaroknak jelent ez a 
nap, az évtizedeken át a tanulmányainkban sem volt említve. Egyéni érdekek kezdtek 
érvényesülni, érdekcsoportok szövetkeztek, mely csoportok 1914-ben kirobbantották az I. 
Világháborút. A XIX. század technikai újításai szégyenteljes dolgokra lettek fordítva a háború 
alatt, ahol hatszázezer magyar katona veszett oda – sokak végső nyughelye a mai napig sem 
ismert. Ma már tudjuk, hogy az I. Világháború olyan sebeket ejtett, olyan problémákat 
hagyott hátra, melyek újabb, még súlyosabb világégéshez vezettek. Az I. Világháborút 
követően egész Európa kilátástalan helyzetbe került. A háború után 1918-ban békekötések 
következtek, melyek során a nyertes hatalmak akaratai érvényesültek. Magyarország is 
kiszolgáltatottá vált, helyzete a nyertes államoktól függött. 1917-ben a cári Oroszországban 
kitört a forradalom, és létrejött a szocialista világrend, elkezdődött a kommunista társadalom 
kiépítése, melyben az önálló gondolkodás üldözve volt. A háború győztes hatalmai vissza 
akarták szorítani a bolsevizmust. 1919. március 21-én kiáltották Budapesten a 
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tanácsköztársaságot, létrehozva a proletárdiktatúrát. Ezzel megszületett az első, szovjet 
mintára létrehozott európai állam. A tanácsköztársaság 133 napja alatt a Magyar Kommunista 
Párt megpróbált szovjet példa után kormányozni, diktatúrát hozott létre. 1920-ban Versailles-
ban, a Nagy Trianon kastélyban arisztokraták ültek össze, és a Párizs környéki 
békeszerződések rendszerének részeként létrejött egy egyezség, aminek ma is érezzük hatását, 
ami ma is vita tárgya. Beszélhetünk arról, hogy jó volna a határokat visszarendezni, de 
figyelembe kell venni azt, hogy az azóta eltelt majdnem 100 év alatt több generáció nőtt fel. 
Nem a régi sebeket kell feltépni, hanem meg kell találni helyünket és legjobb tudásunk szerint 
teljesíteni. Szomorú nap a mai a magyarok történelmében, ennek ellenére június negyedike 
legyen az emlékezés, a tisztelgés napja a háborúban elesett honfitársaink felé. A mai nap 
legyen az optimizmus jelképe, mely példázza azt, hogy a magyarság rengeteg átélt szenvedés 
után is itt van. Cserszegtomaj ismeri és tiszteli a múltját, melyből erőt merít. A nemzeti 
összetartozást, a magyar és a lengyel nép történelemi barátságát mutatja Pawel Denisiewicz 
atya jelenléte is.  
 
Bartha Gábor polgármester, Szeles András György alpolgármester, Molnár Gabriella és 
Palkovics Zoltánné képviselők, valamint dr. Milus Lajos jegyző előadásában felcsendült 
Dobos Attilától a Magyarok Világhimnusza. 
 
Pawel Denisiewicz atya: Megköszönte Bartha Gábor polgármesternek a meghívást. Az 
összetartozás jegyében „Lengyel, magyar – két jó barát” közmondás köré fűzve megosztotta 
gondolatait a jelenlévőkkel. A két nemzet közti barátság, az egymás segítése a történelem 
során többször megmutatkozott, például a II. Világháborúban, vagy az 1956-os forradalom és 
szabadságharc ideje alatt. A lengyel mélyen vallásos nép és büszkék a nemzetiségükre. 
Kihangsúlyozta a haza, a nemzeti identitás fontosságát. A lengyeleknek június 4. napja azért 
is jelentős, mert 1989-ben Lengyelországban ezen a napon tartották az első szabad parlamenti 
választásokat. Magyarországon 9 éve él, a magyarok hamar befogadták, érzi, hogy testvér 
országban van. 
 
Pawel Denisiewicz atya anyanyelvén előadta a czestochowai Fekete Madonna című 
kegyképhez szóló dalt. 
 
Neves magyar énekesek előadásában elhangzott a Határtalan dal. 
 
Bartha Gábor polgármester: Megköszönte a szereplőknek az előadásukat. Mivel több tárgy 
és hozzászólás nem volt, az ülést 16 óra 45 perckor bezárta.  

 
 

kmf. 
 

 
Bartha Gábor sk.       dr. Milus Lajos sk.   
polgármester                                                        jegyző  
  
  
 
                                                                Illés Andrea sk.   

jegyzőkönyvvezető 


