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Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás kérése
1956-os emléktábla létesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját. Ebben az esztendőben
kiemelt figyelmet kapnak a budapesti és más nagyobb városokban zajlott események mellett a
kisebb települések saját, helyi történései is.
1956. október végén, november elején, a forradalom napjaiban Lakiteleken is voltak említésre méltó események. Már október 24-én Lantos Sándor és társai tüntetést szerveztek a faluban. Leverték
a rendőrség és az anyakönyvi hivatal Rákosi-címerét, tábláját. Október 25-én létrejött a faluőrség,
amely előbb a gyógyszertárban, majd a rendőrőrsön kapott elhelyezést. Október 28-án Csikós
Tóth István, Scherter Béla gyógyszerész, Révész Sándor, Náty Albert, Felföldi Sándor és
Steinecker Lajos megbeszélést tartott a gyógyszertárban a lakiteleki nemzeti bizottság megalakításáról.
Az előzetes megbeszélés alapján október 30-án a Lévay iskolában, körülbelül 120 ember jelenlétében megalakult a lakiteleki nemzeti bizottság, amelybe öt tagot választottak: Kozma Gyulát,
Bacsik Mihályt, Fábián Mihályt, Csikós Tóth Istvánt és Révész Sándort. Utóbbit is ugyan megválasztották, de előbb nem vállalta a tagságot, majd november 3-tól mégis a nemzeti bizottság tagja
lett.
A lakiteleki téglagyárban munkástanács, a Borforgalmi Vállalatnál üzemi őrség és munkástanács
alakult. Újjászerveződött a Független Kisgazdapárt lakiteleki szervezete. A forradalom leverését
követően Lakiteleken is gyűjtés indult a főváros megsegítésére. Több alkalommal szállítottak élelmiszert Lakitelekről a budapesti Üllői úti bérházakba.
A megtorlás idején, 1957 nyarán perbe fogták a lakiteleki események szervezőit: „Scherter Béla és
társai pere” néven indult eljárás több lakiteleki ellen. Csikós Tóth István nemzeti bizottsági elnök
előbb 1958-ban egy év felfüggesztett börtönt kapott, am alól 1959-ben a Legfelsőbb Bíróság felmentette. Révész Sándor 9 hónapig közbiztonsági őrizetben volt, majd 6 hónap börtönre ítélte a
bíróság. Scherter Béla előbb szintén közbiztonsági őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba került,
végül a bíróság őt is felmentette.
A forradalom idején Lakiteleken nem történt jelentősebb atrocitás. Megítélésünk szerint mindez
annak köszönhető, hogy a forradalom napjaiban olyan személyek álltak az események élére, akik
higgadtságukkal, mérsékelt látásmódjukkal nem hagyták, hogy elharapódzanak a történések. Kiemelt szerepe volt ebben az október 30-án megalakult nemzeti bizottságnak is.
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület a 60. évforduló alkalmából szeretné megörökíteni az 1956-os
lakiteleki események közül az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró nemzeti bizottság munkásságát.
Az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány pályázatot hirdetett úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására. A

Büszkeségpontok célja, hogy hozzájáruljon a társadalmi emlékezet ébren tartásához, valamint a
közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez.
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület részt kíván venni a Büszkeségpont pályázaton a Lakiteleki
Nemzeti Bizottság létrehozásának és tagjainak tiszteletére.
Mivel a nemzeti bizottság 1956. október 30-án a Lévay iskolában alakult meg, így a pályázatban
azt kezdeményezzük, hogy a Lévay iskola Széchenyi körút felőli homlokzatán, a bejárati járda mellett egy emléktábla kerüljön elhelyezésre, a következő szövegezéssel:

1956. október 30-án a Lévay iskola épületében alakult meg
Scherter Béla és társai kezdeményezésére
a Lakiteleki Nemzeti Bizottság.
Tagjai: Csikós Tóth István elnök, Bacsik Mihály, Fábián Mihály,
Kozma Gyula és Révész Sándor.
Tisztelet a Bátraknak!

Az emléktáblával szeretnénk megemlékezni azokról, akik közreműködtek abban, hogy létrejöjjön a
nemzeti bizottság, rájuk utal a „Scherter Béla és társai kezdeményezésére” kifejezés. Továbbá
szeretnénk megörökíteni a nemzeti bizottság megalakulásának helyét, időpontját, megválasztott
tagjainak neveit.
A pályázati felhívás tartalmazza, hogy középületek érintettsége esetén a pályázat benyújtásához
képviselő-testületi hozzájárulás szükséges.
A Lakiteleki Faluszépítő Egyesület a fentiek alapján kéri, hogy a Képviselő-testület adjon tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy nyertes pályázat esetén az 1956-os Lakiteleki Nemzeti Bizottság
tiszteletére emléktábla kerülhessen elhelyezésre a Lévay iskola érintett homlokzatán.
Az Eötvös Iskola részéről előzetes egyeztetést folytattunk Olajos István iskolaigazgatóval, aki támogatja az emléktábla állításának tervét. Kezdeményezésünkről tájékoztatást küldtünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerülete felé is.
A lakitelekiek napjainkban még keveset tudnak az 1956-ban községünkben történt eseményekről.
A tervezett emléktábla is azt a célt szolgálja, hogy megismerjük saját történelmünket, ápoljuk hagyományainkat, és büszkén emlékezzünk arra, hogy 1956-ban voltak bátor lakitelekiek, akik rendet, nyugalmat tudtak tartani a településen.
Kérelmünk melléklete a tervezett emléktábla látványterve.
Kezdeményezésünkhöz kérjük a Képviselő-testület támogatását!

Lakitelek, 2016. november 3.
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