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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Az Emberi Erőforrások Minisztérium pályázatot hirdetett „Szovjetunióba hurcolt foglyok és kényszermunkások emlékéve” címmel egységes emléktáblák elhelyezésére minden olyan érintett településen, ahonnan magyar állampolgárokat hurcoltak el a Szovjetunióba politikai fogolyként vagy hadifogolyként.
Debrecenben a „Pavillon” Cs. és kir. gyalogsági laktanya épületegyüttes volt ennek a színtere, ami
jelenleg a Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium épülete (Debrecen, 4029 Csengő utca 4.).
Tekintettel arra, hogy Debrecen is érintett volt a pályázati felhívásban, így támogatási kérelmet
nyújtottunk be a fenti cél megvalósítása érdekében.
Pályázatunk 300.000 forint összegű támogatásban részesült, amelyből egy márványtábla kerül kihelyezésre a fent nevezett helyszínen, melynek elkészítése véséssel 300.000 forint.
A pályázat szigorúan meghatározza az emléktábla paramétereit a következők szerint:
méret: 60x90cm
betűtípus: CAMBRIA, Bold
központi logó elhelyezése kötelező
Az épület a Magyar Állam tulajdonában van, míg a vagyonkezelői jogokat a Debreceni Egyetem
gyakorolja. Tekintettel erre, az emléktábla elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulásra van szükség az
Egyetem részéről, mely aláírása folyamatban van.
Tekintettel arra, hogy Debrecenben gyűjtőtábor volt, valamint ebben a témában nem készült kutatás,
amely a számadatokra vonatkozóan teljes képet adna a Debrecenből elhurcolt emberek számáról,
így a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának szakmai állásfoglalását kértük,
és az általuk javasolt szöveg ajánljuk az emléktáblára.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Kulturális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 1/2013. (I.24.) Kr. rendelet 60. § (3) bekezdés b.)
pontja alapján
1./ támogatja a Csengő utca 4. szám alatt az emléktábla elhelyezését az alábbi szöveggel és logóval:

„AZ 1944/45-BEN DEBRECEN VÁROSÁBÓL ÉS
A „PAVILLON” CS. ÉS KIR. GYALOGSÁGI
LAKTANYÁBAN LÉTESÍTETT GYŰJTŐTÁBORBÓL
SZOVJETUNIÓBA ELHURCOLTAK
EMLÉKÉRE
ELHELYEZTE DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A SZOVJETUNIÓBA HURCOLT POLITIKAI FOGLYOK ÉS KÉNYSZERMUNKÁSOK
EMLÉKÉVE ALKALMÁBÓL.
2016”

2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét az emléktábla elhelyezésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. október 28.

Szentei Tamás
osztályvezető

