Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
12 /1996.
JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. május 30-i
ünnepi ülésérıl.
Jelen vannak:

dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György
alpolgármester

Garai János, Hangya Lajosné, Hanyecz Margit, Katona
Lajos, dr. Kovács Béla, Kovács Kálmán, Knapcsek Béla,
Nagy Pál, R. Nagy János, dr. Szendrei Éva, Tótka Sándor, dr. Valach Béla, Várfi András képviselık
Csorba Csaba jegyzı
Gyomaendrıd Város Díszpolgára cím , Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett, valamint Millecentenáriumi kitüntetı emléklap adományozásában részesülı kitüntetettek.
kitüntetettek hozzátartozói, érdeklıdı állampolgárok,
a megyei és a helyi sajtó képviselıi.
A Himnusz elhangzása után Kiszely Zoltán, a Békéscsabai Jókai
Színház mővészének szavalata következett, majd dr. Frankó Károly
ünnepi köszöntıjében az alábbiakat mondta:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Képviselı-testület!
Kedves Vendégeink!
Tisztelt Kitüntetettek!
Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm Gyomaendrıd Város Képviselı-testületét. Köszöntök minden kedves gyomaendrıdit, akik
megtisztelik jelenlétükkel városunk ünnepi képviselı-testületi
ülését.
Mint ismeretes, Magyarország a honfoglalás 1100 éves évfordulóját ünnepli ebben az esztendıben. Ebbıl az alkalomból
Gyomaendrıd Város Önkormányzata ünnepi testületi ülést hívott
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össze a mai napra.
100 évvel ezelıtt a milleneum évében Gyoma elıljárósága szintén
május hónapban emlékezett meg a honfoglalásról. Ennek emlékezetére és szellemében tartunk mi is ma ünnepi testületi ülést.
A város Képviselı-testülete korábban önkormányzati rendeletben
foglalta emlékbe a magyarság e nagy ünnepét. Engedjék meg, hogy
ezeket a gondolatokat ismertessem Önökkel.
Hazánk 1996-ban ünnepli a honfoglalás 1100 éves évfordulóját.
A hazára találás, a kereszténység felvétele, a magyar állam megteremtése méltó öröksége a ma élı nemzedékeknek. Büszkén és meghatottan emlékezünk elıdeinkre, fejedelmeinkre, nagy királyainkra.
Az elmúlt évezred alatt sokat harcolt, szenvedett népünk is méltán adott hısöket nemcsak nemzetének, hanem a világ népeinek is.
Az európai civilizáció védıbástyájaként valljuk magunkat Európa
részének. Szabadságharcainkkal, elbukott forradalmainkkal, újrakezdéseinkkel és megmaradásunkkal igazoltuk létünket a Kárpátmedencében.
A kultúra szinte minden területén alkottunk maradandót. A tudománynak, a zenének, irodalomnak, az egyetemes emberi civilizációnak voltak és vannak kiemelkedı magyarjai. Élni és boldogulni
akarunk, mint minden nép e földön -nem mások kárára - hanem egymás javára szeretetben, békében és megbecsülésben. Csak is ez a
lehetséges jövı.
Gyoma és Endrıd a millecentenáriumot már egy településként ünnepli. Közel 700 éve élünk egymás közelében a Körösök életet
adó, csodálatos völgyében. Reménykedve tekintünk a jövıbe, felelısséggel gyermekeink és a nemzet jövıje iránt. A múltunkból merített erı a szabadságunk és függetlenségünk a legdrágább kincsünk. Óvjuk, vigyázzuk és továbbadjuk a jövı nemzedékeinek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most pedig felkérem Szilágyi Ferenc
egyetemi docens urat, Gyoma szülöttét, az ünnepi beszéd megtartására.
Szilágyi Ferenc egyetemi docens
Tisztelt Szülıvárosom Polgárai!
1100. év nem kis idı Európa történetében, s külön is az egyes
népek nemzetek életében . Az európai idıszámítás 2000. évének
küszöbén állunk, s közben olyan hatalmas birodalmak tőntek el a
földrész térképérıl, mint a római, a kelet-római, a bizánci császárság. Eltünt a keletrıl érkezett világbíró hunok birodalma,
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vagy az északról jött nagy mőveltségő keltáké, akik hazánk területén is rendezkedtek. Nem szólván a kisebb nemzetekrıl, népekrıl.
Róluk szól Tóth Árpád Aquincumi kocsmában c. költeménye
Ó más táj van e még
ahol így tud a rest
aranynap haldokolni,
s hanyatlani dicsıség
tudod e mennyi vidám
és hetyke nép ısét ölelte
komoran az Aquincumi test,
Koccints közülük egyre
egy barna halk lovasra
megállt az esti marton,
nézte a vérzı fákat,
s nem tudta mért, szívére
rálehelt a bánat
mint az alkonyi párák,
a mellén fénylı vasra.
Körül sátor kúpok
keltek a köveken
nagy lomha buborékok
a népvándorlás árján
elpattantak azóta,
nyomtalanul és árván
s az a setét lovas,
tán ısöm volt nekem.
S néhány évvel Tóth Árpád elıtt már, ısnapkelet szülötte Ady
Endre is komoran írta a keleti magyarság európai megtelepedésérıl " rosszkor jıve, rossz helyre téve".
S bizony magunk is nem egyszer emlegettük háborúk szántotta országunkban, jobb helyre is hozhatott volna bennünket Árpád
apánk.
Pedig hát ez a maga nemében egészen jó hely volt, sıt kitőnıen
kiválasztott hely. Az akkori tájékozódási, helyismereti, térképészeti viszonyok közepette lángeszük térképezte föl, s vette
birtokába a kárpát övezte birodalmat, az alig egy sportstadionynyi honfoglaló magyarság. Kiépítve határvédı gyepő rendszerét, a
hágok, szorosok védelmét, és ugyanakkor kiépítve diplomáciai
kapcsolatait is a szomszédos birodalmakkal, az adószedı, zsákmányszerzı un. kalandozásokat is, szinte kivétel nélkül valame-
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lyik nyugati uralkodó, vagy annak vetélytársa hívására szervezték meg. Vagyis, egyáltalán nem szervezetlen, barbár horda érkezett ıseinkkel a Kárpát medencébe, amint azt ellenségesen igyekeznek rólunk terjeszteni némely szomszédaink.
A 896-ban itt letelepedı magyarság fejlett katonai szervezettel,
diplomáciai készséggel, tapasztalattal, s nem akármilyen anyagi,
szellemi mőveltséggel érkezett mai hazájába. Mezıgazdasági mőveltséggel is, ismerte az ekés földmővelést, amint azt a honfoglalás elıtti ótörök eredető eke szavunk is bizonyítja. A búzát,
az árpát a szılı mővelést ugyan csak a honfoglalás elıtti szılı
és borszavunk is tanú rá. A szellemi kultúra körébıl elég ha
szintén a honfoglalás elıtti ótörök törvény, könyv, bető szavunkat idézem. Ismert az is, hogy a honfoglaló magyarság külön
írással az un. rovásírással rendelkezett, amely legtovább a székelységnél maradt fönt, s éppen ezért hunszékely írás néven is
emlegették. Ótörök szavakat említettem, bizonyított tény, hogy
mintegy 200 fontos, alapvetı fogalom nevét a Volga vidékén a
bolgár törököktıl vettük át, s a bizánci krónikák évkönyveiben a
magyarságot türk, vagyis török néven emlegetik. Ehhez tudnunk
kell, hogy a törökségnek, amely mintegy 60-70 millió különféle
nyelvő ázsiai és európai nevet foglal magába, bölcsıje KözépÁzsiába ringott, és a honfoglaló hét magyar törzs nevébıl csupán
kettı fejthetı meg. Az északi, un. finnugor népek nyelvébıl, a
többi török eredető. Az mindenképpen nyilvánvaló, hiszen az említett mintegy 200 ótörök eredető szavunk mellett 1000 körül van
az un. finnugor szavak száma. A számnevek, alapvetı fogalmak
megnevezése, számnevek rokonsági fogalma, növénynevek, állatnevek, természeti jelenségek, hogy a magyarság két külön nyelvő,
etnikumú nép összeolvadásából keletkezett, s bizonyára erre utal
a Csodaszarvast ihletı hunor és magyar legendája, mondája is a
leány rablásról.
A mondai Bellár fejedelem neve nem más, mint a bolgár nép név
megfelelıje, s a bolgárok török eredető nép a hetedik században
költöztek a Volga vidékérıl a mai balkáni hazájukba, ahol szláv
nyelvet vettek föl. Ámbár ótörök jövevény szavainkat a volgai
un. bolgár törököktıl vettük át, mint említettem.
A monda másik szereplıje, Dul Alán, vagyis Hoszé fejedelem, s a
kaukázusi hoszétok ma is ott élnek, a mi jászainkkal rokonok,
nevük is azonos eredető. Iráni nép a honfoglalás elıtti iráni
jövevény szavaink bizonyítják, hogy kaukázusi ıshazájában a magyarság kapcsolatba került iráni népekkel, csak néhány szó, hogy
jelezzem ennek a kapcsolatnak a jellegét. Arany, vásár, üveg,
kard, vár, híd, tehén, tej, nemez, s talán szekér szavunk is. De
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visszatérve bizánchoz, a kelet római birodalomhoz, Fekete-tenger
melléki hazájából Levédiából és Etelközbıl gyakran fölkeresték a
magyarok követei az aranyszarv öböl melletti várost. Szólnak róluk a bizánci krónikák is. Bölcs Leó és bíborban született
Konstantinusz egyaránt megemlékeznek a honfoglalás elıtti magyarokról. Elıbbi Taktika c. munkájában leírja a magyaroknál a türkök félelmetes harcmodorát. A nyeregbıl hátrafelé nyilazást, a
megfutamodás színlelését, amikor aztán váratlanul megfordulva
nyílzáport zúdított üldözıikre. A félelmetes íjászokról maradt
fönn ez a latin mondás, a kalandozások idejébıl. "Ászá hiptisz
hungarórun liberánusz domine. A magyarok nyilaitól ments meg
uram minket." S alig egy évszázad múlva Isten ostorából, a kereszténység védıbástyája lett a magyarságból.
S itt nem hagyhatjuk említés nélkül azt a fontos tényt sem, hogy
a magyarság már Fekete-tenger melletti ıshazájában kapcsolatba
kerülhetett a keleti kereszténységgel bizánci térítı útján. S
éppen a bizánci kapcsolatok révén kereste már István király atyja, Géza nagyfejedelem a politikai kapcsolatokat, Rómánál közelebbi kelet római birodalommal. Szinte jelképesnek tekinthetı,
hogy a magyar szentkorona egy keleti, bizánci és egy nyugati un.
latin részbıl áll, ahogy hazánk is kelet és nyugat között helyezkedik el, de a végzettbıl még elıny az átokból áldás is lehet, hiszen kelet nem a barbár kelet, igazából soha nem is volt
az. India, Kína, Japán mőveltsége messze megelızte Európáét. S a
hatalmas Kína és India barátaiknak, a Japánok rokonaiknak tartanak bennünket. Dél-Koreában pedig - kevesen tudják, nyolc millió protestáns él, s İk a kálvinista magyarsággal tartják a kapcsolatot. S mindezek a régi birodalmak hatalmas gazdasági fejlıdésnek indultak. Csokonai, aki átélte, érezte népünk sajátos
helyzetét, kultúránk és történelmünk kelet - nyugatra egyaránt
tekintı jánusz arcúságát, írta a Marosvásárhelyi gondolatok c.
költeményében, mikor a székelység fıvárosában Marosvásárhelyen
1793-ban megalakult az Erdélyi Magyar Nyelvmővelık Társasága,
amely a magyar akadémia célját akarta betölteni:
" Múzsám most oly helyen elmélkedem, amely a világ abroszán legkritikusabb hely, mely a csinos nyugat és a durva kelet közt, a
hatalmas észak és a tehetetlen dél közt, középpontban lévén
tisztán kimutatja, milyen még az ember s földünk ábrázatja. S
azt, hogy a reformáció, a nyugat-európai felvilágosodás eszméi
eljutottak hozzánk, többek között Csokonai városába Debrecenbe,
annak köszönhetı, hogy végül is nem a keleti, a bizánci kereszténységhez, hanem a nyugati római kereszténységhez csatlakozott
az ország István király lángesző lépése folytán. Mert könnyen
történhetett volna másként is. A szepességi, iglói születéső
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Gottfrid Swarc 1439-ben Frankfurtban és Lipcsében megjelent munkájában írja, a Szent Lászlónak Szabolcsban az országgyőlés törvényeivel kapcsolatban, ezek mind oda mutatnak, hogy a hazánkban, legalább is a Tisza vidékeken a keleti egyház volt eleinte
túlnyomóan uralkodó, annál is inkább mert II. András Király
elıtti több magyar királyunk a görög császári udvarral kötött
sógorságot.
Tény, bár kevesebb szó esik róla, hogy a honfoglalás után folyt
erısen a bizánci keleti térítés Erdélyben. A Tiszántúlon több
köralaprajzú Görök-keleti templomot tártak fel, pedig ha a bizánci kereszténységet választva fogadja el az ország, kimarad
nemzeti történelmünkbıl az elsı nagy nyelvi és demokratikus forradalmat jelentı reformáció, sokkal kisebb hatása lesz a európai
felvilágosodásnak a demokratikus reformmozgalmaknak, vagyis jobban kimaradunk Európából, jóval távolabb maradunk tıle.
S a második évezred küszöbén, most ismét súlyos döntés elıtt áll
a magyarság, csak nem úgy mint 1000 éve István király idejében.
Európához, egy nyugat európai gazdasági, politikai szervezethez
kellene csatlakozni, de milyen áron? Úgy hogy az egy magasabb
erkölcsi és szellemi világot hozzon számunkra, ahogy 1000 éve
István király idejében, s ne a pénz, a piac kultúra romboló barbárságát, a szellemi és anyagi elnyomorodás új rabszolgaságát,
mert a bilincs az bilincs, a lánc az lánc akkor is ha aranyból
kovácsolták.
Mindez nemzeti értékeink, nemzeti vagyonunk, szellemi és anyagi
kincseink teljes nemzeti egyéniségünk megırzésével mehet csak
végbe sikeresen. Ebbe a nemzeti vagyonba beletartozik a határon
túli magyarság nyelvkincse, szellemi és anyagi mőveltsége is, s
azt semmilyen talmi csillogású nekünk csak csalfa köd képeket és
veszteséget hozó európaiságért nem szabad áruba bocsátani. A
felvilágosodás nagy költıje Csokonai mondta, a magyarnak karaktere, kell hogy legyen. A szolgai önfeladás és behódolás nélkül
úgy kell csatlakoznunk, vállalva keleti eredetünket, egyéniségünket, ázsiai kapcsolatainkat is.
Ahogy İ írta a magyar táncról az egyik versében: " Benne a rátartós gıgje ázsiának, diszták európa csinos módiának."
Az İ kora sem volt pedig vigasztaló, kétségbe esetten írta, ama
ellenkezı fátum egyébnek nevezni nem tudom, mely a Kaszpi tenger utolsó partjaitól mindvégig nyomba kisérte magyar népünket, máig sem szőnt meg annak fogyatéka ellen tusakodni. Mënden
nemzeti karakterünk, s mind az, ami enyészı félben vagyon, maga
után húzza hanyatló nemzetünket. Én tartok tıle, ám a magyarok
istene ne hagyja el árva nemzetünket, s ültesse a szelek hátára
rémítı jövendölésemet, de én tartok tıle, hogy ha ügyefogyott
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nyelvünket, amely Ázsiából kibujdosván, apa, anya, vér és rokonság nélkül lakik itten Európában, ennyire vesztibe hagyjuk, nem
vetek néki 100 esztendıt, de ennek a sokféle nemzetnek a
zavarékában olyan sorsra fog jutni, mint ezelıtt nem sokkal a
kunoknak ısi nyelve.
De azért a remény soha nem hagyta el, kereste a kiutat. A csinosabb, mőveltebb pallérozottabb Európában mindig a példaképet
látta, de a szolgai utánzókról meg volt a véleménye. Ó követık,
követık rabbi barmok........ írta.
S kétségbe esésében már nem is a XIX., hanem XXI. századhoz fellebbezett: Mihozzánk. Ha írok is, mint hogy én már anélkül nem
tarthatom fönt magamat, írok a boldogabb maradéknak, írok a XX.
vagy a XXI századnak, írok annak a kornak, amelyben a magyar
vagy igazán magyar lesz, vagy igazán semmi sem. Hisszük, hogy
igazán magyar lesz, ahogy 1100 éves Duna -medencei történetek
során is sikerült megıriznie önmagát. Az idıs Andrásy Gyula gróf
miniszterelnöktıl kérdezték meg a múlt században, mit tart a magyarság legnagyobb teljesítményének. İ azt felelte; Azt, hogy
még van. Azóta újabb 100 év telt el, katasztrófákkal, népirtás
fogalmát kimerítı üldözésekkel, határrendezésekkel, béke és
alapszerzıdésekkel, kitelepítésekkel, s még most is itt vagyunk,
s túl a határokon is. 1000 éve egy sportstadionra való maroknyi
nép lángesző szervezıkészséggel, diplomáciai tisztánlátással,
helyzetismerettel, hazát teremtett itt számunkra, s egyben példát is adott arra, hogyan lehet vészhelyzetben is - hiszen a
besenyık elıl a népvándorlás áradatától őzve jött új hazájába a
magyarság - államférfiúi bölcsességgel diplomáciát építeni, úgy
csatlakozni a nyugathoz, hogy az ne csak az idegen térítıknek,
az udvaroncoknak, hanem a nép egészének javára, üdvére váljék. A
költı szavaival nézünk reménykedve az újabb évezred, az újabb
1100 év elé. " Rajta nemes lelkek álljunk ki a gátra, már Európában csak mi vagyunk hátra.
Hívnak maguk után a többi nemzetek, magyarok, derék nép mit késtek, jöjjetek. Mit késtek, termékeny bennetek az elme, forr szívetekben a dicsıség szerelme. Vitéz lángotokat jobbra fordítsátok s békesség édes hasznát munkáljátok. A durvaság ellen közös
kötést fonjunk és Átlásztól Portoszig örök sáncot vonjunk.
Légyünk nagy nemzetek, ily még dárciának túlsó határán is már
megindulvának, törjük az akadályt, melytıl nem mehetünk, mind az
emberiség kertjébe sietünk.
Az emberiség kertjébe, amelynek csak egy része Európa, s amelynek szüksége van minden virágra, minden madár szavára. S a magyarság olyan dísze ennek a kertnek, melyet az emberiség érdekében is védeni, óvni kell a dudvák s a mérgezı szennyek ellen.
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Ahogy a legnagyobb magyar megfogalmazta, kötelességünk az emberiségnek egy nemzetet megtartani. Ez a mi nagy feladatunk, történelmi parancsunk az új évezredre, az újabb sikeres 1100 évre.
Az ünnepi beszéd elhangzása után Kiszely Zoltán színmővész szavalata következett, majd dr. Frankó Károly polgármester a következıket mondta:
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Ünneplı Közönség!
Tisztelt Kitüntetettek!
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1996. január 25-én hozott
határozatot arról, hogy a honfoglalás 1100 éves évfordulója
tiszteletére Díszpolgári címet és Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettet adományoz az arra érdemeseknek.
A Testület Elıkészítı Bizottságot hozott létre, melynek feladata
volt a helyi közösségek, pártok, egyházak véleményét, javaslatait is figyelembe véve a kitüntetettek névsorát a tisztelt Testület elé terjeszteni.
Ez megtörtént, s mint ismeretes vita nélkül, egyetértve az elıterjesztıkkel elfogadta a kitüntetettek személyére tett javaslatot.
Mindannyian érezzük, tudjuk, számunkra ez az esztendı Ünnep. Magyarságunk, fennmaradásunk ünnepe. E haza nem csak földrajzi fogalom. Embereket jelent, házakat, kerteket, erdıket, folyót és
hegyeket a kék égbolt alatt, ahol élünk. Gyomaiak és Endrıdiek
közel hétszáz éve élnek itt, szeretett folyójuk, a Hármas-Körös
életet adó partján. Úgy érezzük mind azt, amit mi itt az évszázadok alatt külön-külön és együtt megéltünk, az is része magyarságunk eddigi történelmének. Hiszen rész nélkül nincsen egész.
Szeretjük városunkat, tenni akarunk érte, mert csakis ez lehet a
legszebb közös célunk.
Most, amikor a kitüntetéseket a város, az itt élı emberek nevében átadom, meghatott és boldog vagyok, hogy ezt polgármesterként én tehetem meg.
Az 1996-os esztendı alkalom arra, hogy jobban figyeljünk egymásra, és tudjunk együtt örülni, ünnepelni.
Amikor díszpolgárokat választottunk, figyelembe vettük városunk,
együttélésünk rövid történetét is. Így érthetı, hogy mindkét településrész - Gyoma és Endrıd külön-külön a díszpolgárok szemé-
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lyében is megjelenik. Ez természetes és ez így van jól.
Nyugodtan mondhatom, mindkét városrész büszke díszpolgárainkra.
Önök nagyszerő dolgokat hoztak létre életük során, miközben soha
nem szakadtak el szülıföldjüktıl. Mővészetükben, gondolok itt a
színház és filmmővészetre, az irodalomra, tipográfiára, tájházra
- jelentıs szerepet játszott az indíttatás. Az egykori szülıfalu, a szülık, az egykori játszótársak, tanítók, az elsı mesterek kézfogása egy életen át, mely a tehetség mellett is nélkülözhetetlen.
Kérem, most ezen ünnepi pillanatban is gondoljanak rájuk szeretettel, İk voltak, akik végigkísérték Önöket ezeken a különkülön is nagyszerő életutakon.
Mi büszkék vagyunk arra, hogy Gyomaendrıdön nem egy vagy két embert találtunk méltónak a szülıföld, az egykori otthon és a ma
is otthont adó város legszebb és legnagyobb kitüntetésének elnyerésére. Mi tiszteljük, nagyrabecsüljük és szeretjük Önöket,
úgy ahogy azt csak a szülıföld képes.
İszinte hálával gondolunk a Kner család óriásaira, Kner Izidorra
és fiára Imrére. Szeretnénk, ha a város kultúrája, kultúrpolitikája a kneri szellemet is magáévá téve hosszú távon meghatározná
Gyomaendrıd életét.
Mindezek elhangzása után dr. Frankó Károly polgármester felkérte
Kiszely Zoltán színmővészt a kitüntetések átadásában történı
közremőködésre.
Kiszely Zoltán
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Ünneplı Közönség!
Tisztelt Kitüntettek!
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 111/1996./IV.25./számú határozata alapján nagyrabecsülésünk jeleként Gyomaendrıd Város
Díszpolgára címet adományozza a következıknek:
Vaszkó Irénnek, nyugdíjas endrıdi pedagógusnak életmővéért - az
endrıdi Tájház létrehozásáért, az endrıdi hagyományok ápolásáért. Vaszkó Irénnek, aki hallatlan megbecsülésben, tiszteletben
él városunkban és mind a mai napig dolgozik szeretett szülıfalujáért, a most már városi rangra emelkedett Endrıdért.
Vaszkó Irén kétszer kapott munkásságáért Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettet.
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A Képviselı-testület díszpolgári címet adományoz
Honti Antalnak, grafikusnak. Honti Antal kiemelkedı egyénisége
Gyomának. Hosszú évtizedeken keresztül jelentıs szerepet töltött
be az egykori Gyoma, majd Gyomaendrıd kulturális életében. Mint
grafikus képzımővész, és mint az un. Honti Galéria létrehozója,
a maga nemében egyedülálló kultúrtörténeti jelentıségő mőhelyt
hozott létre az egykori szülıfalujában. E Galéria országszerte
ismert volt, írók, költık, filmmővészek, neves elıadómővészek
gazdagították általa a kulturális életet az általa hın szeretett
Gyomán.
Munkásságáért korábban Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettben
részesült.
Díszpolgári címet kapott
Tímár Máté író. İ az, aki szülıfaluja nyelvét irodalmi rangra
emelte. Máig gyomaendrıdinek vallja magát. Egyike azoknak a
szellemi elithet tartozó értelmiségieknek, akik a két falu eggyé
válásában hittek és azt akarták, mely hite a késıbbi városi rang
elnyerésében igazolni látszik İt. Tímár Máté mőveivel a magyar
irodalmat gazdagítja. Írói munkásságának elismeréseként SZOTdíjat, NIVO-díjat, József Attila díjat kapott. 1992-ben a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetésben részesült.
Gyomandrıd Város Képviselı-testülete díszpolgári címet adományoz
Kállai Ferencnek, Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes mővésznek.
Kállai Ferenc a ma élı egyetemes magyar színjátszás kiemelkedı
alakja. A magyar színházkultúra, és filmmővészet utóbbi ötven
évének meghatározó egyénisége. Alakításaiban, mővészetében nemzedékek gyönyörködtek, s gyönyörködnek ma is. S nemzedékek lesznek általa gazdagabbak. Fiatal színésznemzedékek tanítója és
példaképe. Bár érthetı okok miatt pályája kevésbé tette lehetıvé az egykori szülıfaluhoz, Gyomához főzıdı szorosabb kapcsolatát, büszkén vallja magát gyomainak.
Sok szeretettel, melegséggel beszél - bárhol, ahol erre lehetısége van - egykori szülıföldjérıl.
Mi nagy szeretettel kísérjük figyelemmel e gazdag mővészi pálya
kiteljesedését, s méltán valljuk: büszkék vagyunk rá.

Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete a város tisztelete és
nagyrabecsülése jeléül díszpolgári címet adományozott néhai Kner
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Izidornak és Kner Imrének.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki az utókor nevében Kner
Izidornak a gyomai nyomda létrehozójának. Munkássága kapcsán a
Kner Nyomda világhírő lett. Munkásnezmedékeket nevelt fel, s ad
munkalehetıséget, kenyeret, s az általa alapított nyomda gyomai
családok százainak immár több mint 100 esztendı óta. Igényes,
mővészi kiadványaival világszerte ismertté tette Gyomát, s annak
nyomdaiparát.
A díszpolgári oklevelet átveszi Haás Mariann Kner Izidor unokája.
Haás Mariann a kitüntetés átvétele után a Kner család nevében
megköszönte a kitüntetést, majd a Díszpolgári Oklevelet felajánlotta a Kner Nyomdaipai Múzeumnak.
Hálával és tisztelettel gondolunk Kner Imrére, aki édesapja
nyomdokain haladva, tıle sokat tanulva, majd tudását külföldön
is gyarapítva, magas mővészi szinten vitte tovább a kneri szellemiségő magyar könyvkészítés mővészetét.
A díszpolgári oklevelet átveszi Kéri Pálné.
Kivételesen ritka alkalom és lehetıség, hogy egy élı Kner leszármazott, Kner Izidor elsı szülıtt unokája, dr. Haiman György
személyében díszpolgárt választhattunk.
Dr. Haiman György gyermekként ismerte meg a nyomdát, nagybátyja
irányításával és útmutatásai alapján sajátította el a mesterség
fortélyait.
Állandóan tanult, a Mőszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett
diplomát, majd pedig a Hungária Nyomdában dolgozott.
1945-tıl 1948-ig Gyomán élt és vezette a család nyomdáját. Reklámnyomtatványokat és könyveket tervezett.
A magyar nyomdaiparban magas tisztségeket töltött be. 1967-tıl
az Iparmővészeti Fıiskola tipo-grafikai tanszékének vezetıje,
1983-tól nyugalmazott egyetemi tanár.
Jelentıs kutatómunkát végzett, munkái tanulmányai magyar és idegen nyelveken is megjelentek.
Dr. Haiman György az irodalomtudományok kandidátusa, a nagydoktori tudományos fokozat birtokosa. A Széchenyi Irodalmi és Mővészeti Akadémia alapító tagja, Guttenberg és Tótfalusi Kis Miklós
díjas. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztık Egyesülése életmő díjasa.
Egy szóval a Kner család szellemiségének méltó folytatója.
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A Képviselı-testület a város fejlesztése, a kulturális élet
színvonalának emelése érdekében kifejtett tevékenységért, illetve a gazdasági életben végzett kimagasló munkájáért
Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettet adományoz:
Hunya Alajosné nyugalmazott zeneiskolai igazgatónak a Városi Zeneiskolában végzett munkásságáért. A zeneiskola révén a gyomai,
gyomaendrıdi gyerekekkel megszerettette, megismertette a zenei
kultúrát.
Katona Sándor úrnak, aki endrıdi születéső, jelenleg Németországban él. A városnak, illetve az Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek
nyújtott segítségéért. Tetteivel bebizonyította, hogy a távolba
szakadt emberek milyen segítségre képesek, milyen sokat tehetnek
szőkebb hazájukért.
Sajnos Katona Sándor úr az ünnepi testületi ülésen elfoglaltsága
és a nagy távolság miatt nem tud részt venni, számára az emlékplakettet május 25-én a Tőzoltó Nap megnyitóján adta át dr.
Frankó Károly polgármester.
Armin Setzer úrnak, aki Katona Sándor segítıje volt a német fél
részérıl. Segítıkészsége, hozzáállása nélkül Katona Sándor nem
tudta volna elérni nemes és jószándékú célját.
Részére szintén a május 25-i Tőzoltó Napon került átadásra az
emlékplakett.
A Gyomai Kner Nyomdának. A Kner Nyomda a város legrégibb,
legpatinánsabb üzeme. A nyomdából kikerülı könyvek, kiadványok a
város hírnevét öregbítik. A Kner Nyomda vezetése mindent megtesz
a Kner hagyományok ápolásáért, a város kulturális életének fellendítéséért, a kultúra szponzorálásáért.
A kitüntetı emlékplakettet átveszi Papp Lajos vezérigazgató úr.
Márton Gábor úrnak, aki egész életében közremőködött és ma is
aktívan közremőködik az endrıdi sportéletben, a kulturális élet
mozgató eleme. Megírta Rózsahegyi Kálmán, Farkasinszki Imre,
Ugrin Péter életét, illetve az endrıdi iskolák történetét.
Pésó Béláné az öregszöllıi városrész kulturális, társadalmi életéért kifejtett munkásságáért.
Solymosi Jánosné nyugalmazott pedagógusnak. Az óvónıképzı, majd
a Gimnázium létrehozásában játszott fontos szerepet. Kimagasló
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pedagógus alakja településünknek.
Tímár Vince úrnak, a helyi Önkéntes Tőzoltó Egyesület újraélesztéséért, az egyesület fejlesztéséért. Lelkesedése és tenni akarása nélkül ma nem beszélhetnénk tőzoltóságról városunkban.
Varga Lajos olimpikonnak, a tornasportban végzett kiemelkedı
eredményeiért, Gyomaendrıd sportidegenforgalmának fellendítéséért, településünk megismertetéséért és megszerettetéséért a fıvárosi élsportolókkal.
G. Nagy Lászlónak, a városi szülıotthon építtetıjének. A kitüntetést átveszi Cs. Szabó László, G. Nagy László unokája.
Papp Zsigmondnak, aki kiemelkedı ıstehetség volt. Orgonát épített a gyomai Református Templomban, szobrászattal, festészettel
foglalkozott.
Az emlékplakettet dr. Futó Zoltánné, Papp Zsigmond lánya veszi
át.
Néhai Varga Gyulánénak, a városi Képtár létrehozásában kifejtett
munkájáért, mely életének nagy célja volt.
Az emlékplakettet átveszi férje, Varga Gyula.
Gyomaendrıd Városának Képviselı-testülete a millecentenárium
évében egyszeri alkalommal millecentenáriumi kitüntetı emléklapot adományoz a köz szolgálatában kiemelkedı munkát végzık részére. A Képviselı-testület a kitüntetések adományozását a polgármester úrra ruházta át.
Városunk intézményeiben közel nyolcszázan dolgoznak. Pedagógusok, óvónık, orvosok, gyógyszerészek, köztisztviselık közül
tizenöten kapnak most emléklapot. Több évtizede dolgoznak munkahelyükön, áldozatos, nehéz munkát, nem egyszer igen mostoha körülmények között.
A most kitüntettek, napi munkájukon túl aktíván részt vettek és
részt vesznek városunk közéletében. A kultúrában, egészségügyben, városunk szépítésében, építésében. Többletfeladatokat is
végeznek - önként- településükért érzett felelısségbıl és szeretetbıl.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete nevében dr. Frankó Károly
polgármester Millecentenáriumi Emléklapot adományoz:
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Dr. Csaba Kálmánnak a szülıotthon igazgató fıorvosának
/ dr. Csaba Kálmán egyéb elfoglaltsága miatt az ünnepségen nem
tudott részt venni/
Csizmadia Mihály úrnak a Gyomai gyógyszertár vezetıjének a közszolgálatában végzett munkájáért.
Dr. Csoma Antalné vezetı óvónınek pedagógia munkájáért
Fábián Lajos úrnak a Gyomaszolg Kft. mőszaki vezetıjének több
éves közszolgálati munkájáért
Gyarmati Györgyné pedagógusnak, akinek tanítványai évrıl évre
dicsıséget szereznek iskolájuknak.
Hajdú László úrnak, a diákszínjátszás országos szintre emeléséért
Komóczi Attilánénak pedagógiai munkájáért
Kovács Károly úrnak a romániai testvér városi kapcsolat megteremtéséért
Dr. Lizák Anna háziorvosnak áldozatos orvosi munkájáért
Mikó Lászlóné óvónınek a gyerekek szeretetéért, és féltı pedagógiai munkájáért.
Nagy Istvánné pénzügyi csoportvezetınek kiemelkedıen magas színvonalú, áldozatsos munkájáért
Dr. Palya József háziorvosnak áldozatos orvosi munkájáért
Ugrin Frigyesnének, az Endrıdi gyógyszertár vezetıjének a köz
mindenkori szolgálatáért
Tankó Andrásné az endrıdi hagyományok ırzésében, a hagyományok
megismertetésében folytatott munkájáért.
Kígyósi Ferencnének, a Polgármesteri Hivatalban végzett kiemelkedı munkájáért, valamit a város kulturális kapcsolataiban kifejtett magas színvonalú tevékenységéért.
A kitüntetések átadása után dr. Frankó Károly polgármester átadta a szót Tímár Máté kitüntetettnek.
Tímár Máté író
Tisztelt Szülıföldem testvérei!
Az édesanya nagyálmú gyermeke akár kényszer, akár hiúság okán
élve a nagyvilágba mintácskái sem figyelmez arra, hogy ódabévül
a szívének rejtekén parányocska angyalharang csendül, soha el
nem hallgatva, mely látatlan érzelmi bilincseivel haza béklyóz
majd. Esetünkben az endrıdi, gyomai istenhez idézı vízhangja ez,
mely vélünk él létezésüknek megszakadtáig ha vállaljuk, ha
botonul tagadnánk is. Nyilván ennek farkaslakai testvére csilin-
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gelte Tamási Áron Ábelének fülébe " Oda távol Ámerkikába, ha kerékbe törı kérdést, miért vagyunk a világon. S ezért a feleletért, azért, hogy valahol otthon legyünk benne. S ez mégis csak
ott lehetséges, ahol az ércnyelvek csilingelése közben elıszır
kimondottuk Édesanyám. S kélhet ugyan reá kényszerő mikesi epekedı magunk vigasztalás, úgy megszerettem már Rodostót, hogy el
nem feledhetem Záhonyt az álom az ábránd a jaj istenem, akkor is
haza hoz, s teljes életviadalunk akár bevallatlanul arra való
igyekezetbe kristályosul, sikerül e bebizonyítanunk az itthoniaknak, hogy az a bévülsı szívharangozás, a válásunkra, megvallásukra buzdít, s közéjük tartozás elrendelt jogáért és kötelezettségével csak tettekkel üthet pecsétet a mostani megmérettetésünkre, amit igaz szívvel megköszönünk. Ki-ki csak önmagától
kérdezheti mindezeket, ha a mai ünnepi alkalom felelet gyanánt
talál, s talán fel is fogható, mely további holtunkig tartó tovább szolgáló nemes fogadalmával párosul. S nem nagy szavakkal,
Deák Ferenci módra kimondhatatlan haza szeretettel, megélt folyamatos népszolgálattal, haza segítéssel. S mindezek ámenje
gyanánt újjólagos köszönetképpen szolgál egy strófa " hiszen nem
lehet azt megmondani mi szép van a Körös parton, tündér mese a
szívemen édes szavát mindig hallom, többet mondok, ha nem szólok, ha hallgatom amint zenél, míg csak könnyet nem hintáztat
pillámon a nyáresti szél."
Köszönöm!
dr.Frankó Károly polgármester:
Kállai Ferenc Kossut-díjas érdemes mővész városunk Díszpolgára
kér szót.
Kállai Ferenc Kossut-díjas érdemes mővész elmondta:
Nem lehet megállni, hogy ne köszönjem meg Gyomának, az itt élı
embereknek, akik engem arra méltattak, hogy ezt a köszönetet
megtehessem. Azt a fajta szívdobogást, amely az itt elhangzott
Himnusz nyomán ért- sokszor halljuk mostanában a Himnuszt-, de
itt hallva, ebbe a szituációba nehezen tudtam visszatartani
mindazokat az érzéseket, amit ez a helyzet kölcsönzött.
Mohácsi tanító bácsi a Templom kertben szólított fel egy néhány
soros vers elmondására. Az a fajta szívdobogás van most bennem
és kísért egész pályámon keresztül, soha el nem feledve azokat
az érzéseket, amelyeket itt kaptam, templomban, szónokoktól ünnepségeken. De amikor teljes önfeledséggel prédikáltam a tyúkoknak anyám ágyterítıjét magamra terítve, nem gondoltam azt, hogy
egyszer elérem, hogy ez a város, akkori falucska nekem köszöntet
mond azért a lelkes munkáért, amit érte megcsináltam.
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Nem tudom megtenni, hogy ne mondjak köszönetet minden fiatalnak,
bácsinak, néninek. Köszönöm, hogy ezt megérhettem.
dr.Frankó Károly polgármester
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy a kitüntetetteknek mindannyiunk nevében még
egyszer köszönetet mondjak. Sok boldogságot kívánjak a magánéletükbe, sikereket munkájukban, a nyugdíjasoknak hosszantartó,
békés nyugdíjas éveket.
Kívánjuk azt, hogy nagyon sokszor érezzék azt a szeretetet, amit
naponta küldünk feléjük. És bármikor haza jönnek valóban haza
jönnek, ide Gyomára és Endrıdre.
Még egyszer gratulálok!
Szózat
K. m. f.
Dr. Frankó Károly
polgármester

Czibulka György
alpolgármester

Csorba Csaba
j e g y z ı

dr. Szendrei Éva
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
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