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Tisztelt Bizottság! 

 

Kósa József képviselő Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. február 19-ei ülésére 

indítványt nyújtott be emlékmű vagy emléktábla állításának lehetőségének vizsgálatára 

vonatkozóan. 

 

A közgyűlés 38/2015.(II.19.) határozatában döntött arról, hogy az Értékmegőrzési Bizottság, 

valamint a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság vizsgálja meg emlékmű vagy 

emléktábla állításának lehetőségét, a Szovjetúnióba harcolt politikai foglyok és 

kényszermunkások emlékére. 
 

A témában megkerestük a Kecskeméti Katona József Múzeumot, ahonnan az alábbi 

információkat kaptuk: 

 Kecskemét területéről a Vörös Hadsereg közel 2800 személyt hurcolt kényszermunkára a 

Szovjetúnió különböző területén működő kényszermunkatáborokba, akik közül mintegy 

2400 fő hadi-, további 400 fő civil politikai fogoly volt. 

 Két kecskeméti gyűjtőponton történt a letartóztatottak elkülönítése. A Rendőrfalu 

peremén, korábban gettóként is működő Téglagyárban és a Kecskeméti Törvényszék 

épületében  gyüjtötték és adminisztrálták az elhurcolt személyeket. 

 Kecskemétről az alábbi időpontokban indítottak transzportokat: 1944. október 20-án, 1944. 

október 25-26, 1944. november 8-12, 1944. december 10-12. között és 1945. január 25-én. 

 A témával kapcsolatos kutatások még nem zárultak le. A 400 civil főre vonatkozóan 

hamarosan elkészül egy kutatási segédlet. 

 Több kecskeméti helyszín is felmerül az eseménnyel kapcsolatosan. A jelenlegi ismeretek 

alapján a Városháza, a Törvényszék, a volt Érseki Helynökség és a Nagytemplom épülete 

lehet alkalmas helyszín emléktábla, dombormű, térplasztika elhelyezésére. A megjelenítés 

azonban épületenként más és más módon és tartalommal célszerű.  

 

A Gulág Emlékbizottság tájékoztatót adott ki arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

négy pályázati kiírás megjelentetését tervezi. Az emlékév alkalmából 2015-2016-ban lehetőség 

nyílik majd: 

 az eddig elvégzett kutatások ill. új kutatások eredményeinek megismertetésére 

 kiállítások szervezésére, kiadványok és helytörténeti kutatások megjelentetésére 



 személyes élettörténetek felkutatására és megjelenítésére 

 egységes emléktáblák elhelyezésére az érintett településeken 

 

Fentiek alapján célszerű megvárni egyrészt a Kecskeméti Katona József Múzeumban jelenleg 

folyó kutatások befejezését, másrészt a tervezett országos pályázatok kiírását, mivel döntés 

előkészítésére alkalmas érdemi anyag ezek ismeretében állítható össze. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az üggyel kapcsolatban a véleményét fogalmazza meg.  

 

 

 

Kecskemét, 2015. szeptember 28.   

 

 

  Hörcsök Imre 

                                elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


