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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  május  28-i  ülésén  törvényi
kötelezettségének eleget téve döntött arról, hogy a Bokányi Dezső utca elnevezést Könczöl Imre
utcára módosítja. Az utcanévváltozás 2015. október 1-jén lép hatályba.

Várpalota  Rákóczi-telepe  ezer  szállal  kötődik  a  bányászathoz,  így  a  képviselő-testület  döntését
követően többen azzal a kéréssel fordultak Önkormányzatunkhoz, hogy az új utcanév kapcsolódjon
a bányászat hagyományaihoz. Az utcában élők beszélgetései alapján az utcának Szent Borbála, a
bányászok védőszentje utáni elnevezésére hangzott el a legtöbb javaslat.

Ezt követően a Bokányi Dezső utca lakosaihoz kérdőíveket juttattunk el, feltéve nekik azt a kérdést,
hogy ezt követően Könczöl Imre, vagy pedig Szent Borbála legyen az utcájuk névadója. Az utcában
lakó ingatlantulajdonosok részéről csak a Szent Borbála elnevezésre érkezett be támogató szavazat,
összesen 57, míg az utcanév-váltást egyáltalán nem támogató szavazat 6 volt. 10 ingatlantulajdonos
nem volt elérhető, vagy nem adta le a kérdőívet.

A Bokányi Dezső utcában lakó várpalotai polgárok szándékát tiszteletben tartva javaslatot teszek a
84/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatunk módosítására, és indítványozom, hogy a Bokányi
Dezső utca elnevezése 2015. október 1-jétől Szent Borbála legyen.

Szent Borbála/Barbara (kinek neve a Barbarus, azaz barbár szó nőnemű alakja) egy pogány apa
nagyon szép leánya volt. Valahányszor az apa kereskedelmi útra ment, leányát egy magas toronyba
zárta.  Egy  ilyen  távollétet  ragadott  meg  Borbála  arra,  hogy  miután  már  régóta  vágyott  a
keresztségre,  fölvételét  kérje  az  egyház  közösségébe.  A Szentháromságba  vetett  hite  jeleként  a
torony falába, amelyen addig csak két ablak volt, vágatott egy harmadikat is. Atyja hazatérve az
ablakok számából fölismerte, hogy leánya elhagyta ősei hitét. Emiatt azonnal meg akarta ölni, ám
Borbálának sikerült  elmenekülnie,  mert  a  torony fala  és  a  sziklák  megnyíltak  előtte.  A hegyek
között egy barlangban rejtőzött, de egy pásztor elárulta atyjának a rejtekhelyet. A pásztor árulásának
büntetéseként Isten a bárányait ganajtúró bogarakká változtatta. Ez azonban nem tartotta vissza az
atyát  attól,  hogy leányát  a bíró elé  hurcolja.  A bíró megfélemlítésül  keresztényeket  gyötörtetett
Borbála szeme láttára a legválogatottabb kínzásokkal. Krisztus azonban erőt öntött lelkébe, s hogy
ne féljen, társnőnek adta mellé Juliannát. A város kormányzója akkor a megszégyenítés eszközéhez
folyamodott: megparancsolta, hogy ruhátlanul pellengérezzék ki a piacon, minden kíváncsi tekintet
prédájául. Borbála azonban most is az Úrhoz menekült, és meghallgatásra talált: a földből felszálló
köd és az égből leereszkedő felhő úgy beburkolta a testét, mintha teljesen föl lett volna öltözve.
Végül  a  bíró  fővesztésre  ítélte,  és  ekkor  történt  a  legszörnyűbb:  az apa,  aki  korábban esztelen
féltékenységgel  óvta  a  leányát,  most  maga ragadta  meg a  kardot  és  fejezte  le.  Mikor  azonban
hazafelé  ment,  villám  sújtotta  őt,  és  nem  maradt  belőle  más,  csak  egy  maréknyi  hamu.  Egy
Valerianus nevű ember gondoskodott arról, hogy Borbála és a vele együtt lefejezett Julianna teste
méltó temetésben részesüljön. A sírnál pedig hamarosan megkezdődtek a csodák. Borbála tisztelete
legkésőbb a IX. század óta Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt.
Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tűzvész ellen is kérik oltalmát, ezért a vészharangra
rá szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a harangöntők védőszentje, de neki ajánlották a
hegycsúcsokat és az erődítményeket is. A puskapor feltalálása után, amelyet úgy tekintettek, mint a
villám és  a  tűz egyesült  erejét,  ez  a  gyenge és minden erőszaktól  távol  álló  szűz hamarosan a
tüzérek  védőszentje  lett.  Védőszentjüknek  tekintik  a  hegymászók,  akiket  útjaikon  vihar  és
villámcsapás  veszélye  fenyeget,  de  ugyanígy  a  bányászok  is,  akik  a  sújtólég  veszélyében
dolgoznak.  Végül  a  torony  miatt,  amelyben  lakott,  s  amellyel  oly  gyakran  ábrázolják,  a  régi
építőmesterek és kőművesek védőszentje lett.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadjuk el a
mellékelt határozati javaslatot!

Várpalota,  2015. június 17.

Katona Csaba
alpolgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Határozati javaslat
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2015.  június  25-i  rendkívüli  ülésén  a
következő határozatot hozta:

.../2015. (VI. 25.) képviselő-testületi
határozat:

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  84/2015.  (V.  28.)  képviselő-testületi
határozatát az alábbiak szerint módosítja:

– a Bokányi Dezső utca elnevezését Szent Borbála utcára változtatja.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Várpalota Város Alpolgármesterét és Jegyzőjét a közterület
elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

3.) A 84/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat további rendelkezései változatlanul érvényben
maradnak.

Határidő: 2015. október 1.
Felelős: Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Várpalota,  2015. június 25.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző 

mailto:v%C3%A1rpalota@varpalota.hu

