Gyomaendrıd Város Önkormányzata
17-1993.
Jegyzıkönyv
Készült Gyomaendrıd Város Önkormányzata 1993. október 23-i ünnepi testületi ülésérıl.

Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, dr. Farkas Zoltán, Gellai József alpolgármesterek,

Bátori Gyula, Balázs Imre, Hangya Lajosné, Hornok
Lajosné, Hunya Lajos, Jenei Bálint, Knapcsek Béla,
dr. Koleszár József, dr. Kovács Béla, Kruchió Lajos,
dr. Kulcsár László, Szeretı Béla, dr. Valach Béla
képviselık,
Aiud - Nagyenyed polgármestere - prof. Crisan
Vasile, Nagyenyed Képviselı-testülete, Popa Mircea
parlamenti képviselı, Nagyenyed Város küldöttsége,
Gyomaendrıd Város Polgármesteri Hivatala csoportvezetıi,
Iványi László, Horváth János rom. katolikus plébánosok,
Ördög József a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumi
Elnöke, Gubucz József a Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakmunkásképzı és Szakközépiskola igazgatója, önkormányzati intézmények vezetıi, érdeklıdı
gyomaendrıdi állampolgárok.
Dr. Frankó Károly polgármester: Sok szeretettel köszöntöm városunk valamennyi polgárát, a képviselı-testületet. Külön örömömre szolgál, hogy körünkben üdvözölhetem Nagyenyed -Aiud város képviselı-testületét, Popa Mircea parasztpárti parlamenti
szenátor urat, prof. Crisan Vasile polgármester urat. A mai
ünnepi testületi ülésünkön részben megemlékezünk nemzeti ünnepünkrıl, illetve a már Nagyenyeden megkötött testvérvárosi
szerzıdést szeretnénk megpecsételni, szimbolikusan átadni
Gyomaendrıd Város kulcsát.

- 362 -

Ma, 1993. október 23-át olyan nemzeti ünnepként ünnepelhetjük
végre, szabadon, amit évtizedeken keresztül el sem lehetett
képzelni. '56. október 23-án szabadságharc tört ki, ami igaz
csak két hétig tartott, de meggyızıdésem, alapjaiban rengette
meg a világot. Elıször történt a II. Világháború után, hogy
egy kis ország - Magyarország az akkori társadalmi rend ellen
fellázadt. Ez alatt a néhány nap alatt Budapesten, illetve az
ország más területén lezajlott sok olyan dolog, amit csak utólag, 30 év múltán tudott meg a magyar nép. Keserves idıszak
következett a szabadságharc leverése után, amikor a megtorlás
napjai, hónapjai, évei következtek. Több, mint 500 embert kivégeztek Magyarországon, ezek között nagyon sok diák, gyerek
volt. Volt rá példa, hogy megvárták, amíg betöltötte a 18.
életévét és azután végezték ki. Sok száz, ezer család életét
tették évekre tönkre.
Tehetséges, jó lelkő emberek sorsát tették lehetetlenné. Néhány évvel ezelıtt, amikor Magyarországon a rendszerváltás bekövetkezett, a magyar nép példát mutatott a világnak, hogyan
is kell egy világrendszert úgy megváltoztatni, átlépni egy új
világrendszerbe, hogy együtt él tovább az a nemzedék, aki
akarva- akaratlan az elızı rendszerben élt és dolgozott, a
sértett és sértı is. És most, amikor egy más világot kezdünk
építeni, naponta szembe kell néznünk önmagunkkal, környezetünkkel, és úgy hiszem még sok-sok év fog eltelni, míg elfelejtjük azt a rosszat, amit megéltek az emberek, az egyén és
az egész társadalom.
Én nagyon jól tudom nem csak mi, de Önök is valami újat kezdtek amióta az Önök forradalmi is gyızött. Tudom, hiszen amikor
Önöknél voltunk vendégségben hallottuk, Önöknek ugyanúgy sokat
kell küzdeniük, mint nekünk. Hiszem hogy sok mindent tanulhatunk egymástól, mint általában azok a népek, akik a demokrácia
lehetıségét csak most fogják igazán megismerni. Ez nem lesz
könnyő feladat egyikünknek sem.
Visszatérve a mi nemzeti ünnepünkre, mi magyarok szeretnénk a
környezetünkben élı népekkel - román, szlovák, szerb, horvátvalóban békességben, barátságban és testvériségben élni. Úgy
gondolom a világ valóban óhajtja a békét. Külön örömünkre
szolgál nemzeti ünnepünkön fogadni Aiud város küldöttségét, és
hogy ezen a szép ünnepünkön erısíthetjük meg testvérvárosi
kapcsolatunkat.
Amikor október 1-3-án a mi küldöttségünk járt az Önök szép városában és országában, bennünket ott mindenki valóban testvéri
szeretettel és örömmel fogadott. Mi nem éreztük, hogy valaki
román vagy magyar, csak azt, hogy bennünket mindenki szeretettel, örömmel és barátságosan fogadott. Ott még arról is meggyızıdtünk, hogy Aiud városában milyen nagy békességben él
együtt a két nép. İszintén kívánjuk, hogy ez továbbra is így
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legyen, és ennek a barátságnak a megnyilvánulását láttuk abban, hogy elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek bennünket,
megtisztelték városunk polgárait, hogy most részt vesznek ünnepségünkön.
Kedves vendégek! Mielıtt a testvérvárosi kapcsolatról szóló
dokumentumot ismét megerısítenénk és én átadhatom Crisan
Vasile úrnak városunk kulcsát, mely valóban az ıszinte tisztelet, szeretetet és barátság jelképe, kérem közösen hallgassuk
meg a román, majd a magyar himnuszt.
A két himnusz elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester
folytatta az ülést.
Dr. Frankó Károly polgármester: Felolvasom a testület elıtt a
Romániában - Nagyenyeden már aláírt okmány szövegét.
"Partneri bizonyítvány - Városi tanácsaink határozata alapján
mi, Aiud - Nagyenyed és Gyomaendrıd polgármestere aláírjuk:
Aiud-Nagyenyed és Gyomaendrıd közötti partneri bizonyítványt.
A nemzetközi egyezségek és baráti kapcsolatok keretében, mindkét város kötelezettséget vállal, hogy a kölcsönös szívélyességet és az információcserét ápolja.
Aiud-Nagyenyed, 1993. október 2. Gyomaendrıd város polgármestere dr. Frankó Károly, Aiud-Nagyenyed város polgármestere
prof. Crisan Vasile".
Szeretném megkérdezni a Képviselı-testületet, hogy a testvérvárosi kapcsolat aláírását megerısíti-e, egyetért-e a két város közötti barátság és együttmőködés ápolásával. Amennyiben
ezzel egyetért, kérem ezt határozattal erısítsük meg.
A Képviselı-testület a testvérvárosi kapcsolat létesítésével
egyetértve egyhangú szavazattal a következı határozatot hozza.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
300/1993./X.23./számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a
Aiud-Nagyenyed és Gyomaendrıd városok polgármesterei által 1993. október 2-án aláírt partneri bizonyítvány tartalmával, a
két város közötti testvérvárosi kapcsolattal egyetért.
Dr. Frankó Károly polgármester ezt követıen átadta Gyomaendrıd
város kulcsát prof. Crisan Vasile polgármesternek.
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Prof. Crisan Vasile Aiud-Nagyenyed polgármestere: Szeretnék
néhány szót mondani. Milyen jó és szép, amikor együtt vannak a
testvérek - Így mondta Dávid a fiának. Szavak, melyek beleívódtak a lelkembe és ezért mindig magammal viszem. Szeretném
elmondani a tanácsos uraknak, illetve a polgármester úrnak,
nagyon örvendtünk, amikor Gyomaendrıd város elfogadta meghívásunkat és részt vettek városunk 700 éves évfordulójának megünneplésén. Ugyanakkor mi is örömmel fogadtuk az Önök meghívását, és tiszta lélekkel, örömmel jöttünk Önökhöz. Örvendünk,
hogy itt lehetünk Önökkel, amikor ilyen szép ünnep van Magyarországon - szeretném elmondani, az én fiam október 23-án született. İszinte lelkembıl kívánom, szeretném elmondani, hogy
ez a kı, alapkı, amit elhelyeztünk, a két város kapcsolatának,
a testvériségnek a köve. Szeretnénk, ha ez a kı nagyon erıs
lenne, amit nem ırölhet fel semmi. Legyen a béke köve, a szeretet köve. Tanuljuk meg egymástól mindazt, ami szép és ami
jó. Befejezésül szeretnék a polgármester úrnak, a tanácsos
uraknak, az egész lakosságnak kívánni jó egészséget, erıt a
munkához, álmaik, elképzeléseik megvalósítását. Isten éltesse
sokáig, adja a jó Isten, hogy 100 év múlva ugyanitt találkozzunk.
Dr. Frankó Károly Gyomaendrıd polgármestere: Megköszönöm a
kedves szavakat, most lenne néhány mozzanat, amikor
Gyomaendrıd Város pecsétjét elhelyezzük a Nagyenyeden aláírt
okmányokon, melyeket ott adott át Aiud polgármestere.
Ezt követıen prof. Crisan Vasile Aiud-Nagyenyed polgármester
úr átadta dr. Frankó Károly polgármesternek azokat az ajándékokat, melyeket a küldöttség hozott magával.
Dr. Frankó Károly Gyomaendrıd polgármestere megköszönte az
ajándékokat, majd elmondta a jelenlévık tájékoztatására, hogy
a város ajándékait az esti állófogadáson kívánja átnyújtani
Nagyenyed küldöttségének.
Ezt követıen a következıket mondta: Szeretném megköszönni
mindazoknak, akik segítettek bennünket, a város vezetıit, hogy
eljutottunk idáig és és megszülethetett a testvérvárosi kapcsolat. Megköszönöm az itt jelenlévıkedves vendégeknek, közöttük Fülöp Simon úrnak a Bethlen Gábor Kollégium tanári karának, diákjainak, a gyomaendrıdi Bethlen Gábor Mezıgazdasági
Szakközép és Szakmunkásképzı Iskola tanári karának, személy
szerint Gubucz József igazgató úrnak, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi elnökének - Ördög József úrnak, és azoknak a
gyerekeknek, tanulóknak, akik már találkoztak és találkozni
fognak, hiszen a kapcsolatunk velük kezdıdött.
Mindkét nép új világot épít, mindkét nép számára fontos, hogy
békében, szeretetben éljen egymás mellett. Mindezt láttuk is,
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amikor vendégségben kinn jártunk az Önök szép városában. Gyermekeinket is arra kell tanítanunk, hogy a világon a legfontosabb dolog a szeretet, és Istenünk közös.
Köszönöm szépen hogy meghallgattak, kedves vendégeinkben pedig, hogy meghívásunkat elfogadták.
E szavak elhangzása után a polgármester az ünnepi képviselıtestületi ülést bezárta.

K.m.f.

dr. Frankó Károly
polgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Farkas Zoltán
alpolgármester

Gellai József
alpolgármester
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