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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. Március 25-i ünnepi testületi
ülésérıl a Városháza Dísztermében.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármester,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva,
Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint,
Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor, Dr.
Valach Béla, Véha Lászlóné képviselık,

Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Tímárné Binges Irén, Pápai Pálné, Rau József, Uhrin Zoltánné a
Polgármesteri Hivatal osztályvezetıi,

Balsay István politikai államtitkár, országgyőlési képviselı, Domokos
László a Megyegyőlés elnöke, országgyőlési képviselı,
Horatiu Mihai Josan Nagyenyed testvérváros polgármestere és
delegációja,
Környezı települések polgármesterei, képviselıi,
Vaszkó Irén és Honti Antal Gyomaendrıd Város Díszpolgárai,
Intézmények, gazdasági társaságok, vállalatok, szövetkezetek meghívott
vezetıi,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi
A Himnusz elhangzása után Tóth Ildikó a Kner Imre Gimnázium végzıs tanulójának szavalata
következett, majd Dr. Dávid Imre polgármester köszöntıjében az alábbiakat mondta.
Engedjék meg, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata, illetve mindannyiunk nevében
tisztelettel köszöntsem Balsay István államtitkár urat, országgyőlési képviselıt. Köszönjük,
hogy az ünnepi ülésre a meghívást elfogadta.
Köszöntöm Domokos László országgyőlési képviselınket, a megyegyőlés elnökét.
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Köszöntöm Horatiu Mihai Josan Nagyenyed testvérvárosunk polgármesterét és a nagyenyedi
delegáció minden tagját.
Köszöntöm Békés Megye meghívott és testületi ülésünkön megjelent országgyőlési képviselıit.
Köszöntöm
Vaszkó
Irént
és
Honti
Köszönöm, hogy meghívásunkat elfogadták.

Antalt

városunk

díszpolgárait.

Köszöntöm a környezı települések meghívott és megjelent polgármestereit, képviselıit.
Köszöntöm a Képviselı-testület tagjait.
Köszöntöm intézményeink, gazdasági társaságok, vállalatok, szövetkezetek megjelent
képviselıit.
Köszöntök továbbá minden megjelent érdeklıdıt, itt és a televízió képernyıjénél, köszönöm,
hogy érdeklıdésükkel emelik városunk ünnepi testületi ülésének színvonalát.
A köszöntı után megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, a 20 fı képviselı-testületi
tagból jelen volt 18 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére kijelölte Dezsı Zoltán és Gellai Imre
alpolgármester urakat.

Ünnepi testületi ülésre jöttünk ma össze, 10 éves a város, Gyomaendrıd, 17 éve Gyomaendrıd,
elıtte
Endrıd
és
Gyoma.
E két település sorsa azonossága már évszázadokon keresztül kísérte egymást.
Az alföld, a folyó, a mezıgazdaság, a föld szeretete.
Különbség
is
jellemezte,
fıleg
ezekrıl
a
XVIII.
század,
az
1710-es évektıl újratelepítés idıszakáról tudunk. Ezek voltak a nemzetiségi hovatartozások, a
vallás, a család, a vagyon nagysága. De sorsunk közös volt, és fıleg közössé vált 1982-tıl,
majdan 1989. március 1-tıl, amikor Gyomaendrıdöt várossá nyilvánították.
Voltak, vannak és lesznek is e két településrész vonatkozásában ellentmondások. De erısebb az
együttélési vágy, az együvé tartozás.
Most ünnepelünk, az ünnep pillanataiban gondoljuk át helyzetünket, vonjunk mérleget.
Ne feledjük múltunkat, gyökereinket, és azt sem, hogy jelenben élve a jövıért tevékenykedjünk.
E rövid megnyitó után felkérte Balsay István államtitkár urat, országgyőlési képviselıt az ünnepi
köszöntı megtartására.
Balsay István államtitkár
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nem régiben még magam is gyakoroltam a képviselıi hivatást egy olyan városban, amely több
mint ezer éves. Ide felé jövet, amikor a belvizekkel szabdalt területen jártunk, azon
gondolkodtam, hogy 10 év egy város életében mit jelent, egy ezer éves államiságát ünneplı
országban.
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Olyan települések között, amelyek között több száz évet megélt, mit jelent ma Magyarországon
egy tíz éves település. Örömmel tölt el, aki tanulmányozza az urbanisztika, a várossá válást, a
településfejlıdést az ókortól napjainkig, hogy ma Magyarországon, amikor az egyre inkább
szétváló, egymástól elkülönülı települések sorát hallani, akkor vannak olyan települések, olyan
önkormányzatok, és ami ettıl is fontosabb olyan emberek, akik egymást segítve kölcsönös
elıítéleteiket, eltérı vallásaikat, múltjaikat legyızve közösen néznek a jövıbe. Ez egy nagyszerő
dolog.
Bizonyítható, hogy nem a település lélekszáma, a település nagysága, a falai és annak ereje,
hanem a polgáraiknak a szíve, meggyızıdése, akarata, szándéka teszi várossá a várost. Ez így
van ma is. Nem a lélekszám, nem a város lehetıségei, hogy városiasodó környezetben van a
Trianoni határokon belüli kisugárzása, vagy azon túli, hanem a város polgárai hogyan éreznek,
mik a szándékai és vannak olyan vezetıik, olyan polgáraik, akik ezt a tüzet magasra tartják.
A mai napnak számára és a Magyar Kormány számára az az üzenete, hogy meghatározó a
globalizálódó világban is a regionalizálódó Európa felé vonuló magyar közösségek számára a
falu, kis és közép városoknak a sorsa. Ez a kormány, a polgári kormány a fı hangsúlyt a
vidékfejlesztésre helyezi. Nehéz körülmények között sok adóssággal terhelten, sok elemi
pusztító kár ellenére a vidékfejlesztését tartják fontosnak. Hiszen átérzik, hogy ebben a
regionalizálódó nagyobb méretnagyságban gondolkodó világban a magyar tradíciók számára a
legértékesebb azoknak a közösségeknek, összetartó erıknek a megtartása, segítése, támogatása,
amelyek Magyarországot mindig is átlendítették a nehéz idıszakon, amelyeknek a megtartó
képessége, a megtartó ereje mindig is fontos volt e nemzet számára.
Átalakulóban van Magyarország. Magyarország számára megadatik, több tíz, több száz év után,
hogy felkapaszkodó nemzetbıl ismét az Európai élvonalba, az Európai országok gazdaságilag is
meghatározó élvonalába kerülhessen. Mi mindig is Európa szívében voltunk földrajzi és
kulturális értelemben. Immár több mint ezer éve.
Most a felzárkózásnak az egyike esélye és lehetısége, hogy olyan támogatási rendszer, olyan
felzárkózó rendszer, olyan finanszírozást és mőködtetést alakítanak ki, amely a helyi közösségek
akartán és szándékán múlik, amely felkarolja a helyi közösségeket, és amely lehetıvé teszi az
egyéni tehetségek, szándékok és képességek kibontakozását is. Nagy vállalkozás ez? Igen. Úgy
gondolja, hogy Magyarország történelmi esélyt kapott arra, hogy egy nagybiztonsági
rendszerhez tartozva, együttmőködjön a környezı népekkel és Európai nemzetek sorába,
visszatérjen gazdasági értelembe is. Éljünk ezzel a lehetıséggel. Különösen fontosnak tartja
olyan megyékben és régiókban a városiasodást, az urbanizáció erısödését, ahol mindig is
hátrányos helyzettel kellett számolni. Hol a belvíz, az árvíz, az aszály, hol külsı erık tették
nehézzé az itt élı emberek életét. Ma sok példát lehet hozni endrıdrıl és gyomáról,
Gyomaendrıdrıl elkerült az Országgyőlésben, a Kormányban meghatározott szerepet játszó
emberekrıl.
İ még is arra büszke, hogy harmadszor lehet itt, és visszatérhetett egy olyan közösségbe, akiken
látja a tenni akarást, azt a szándékot, hogy utolérjék, meghaladják, felzárkózzanak azokhoz a
közösségekhez, amely megítélésük szerint elıttük állnak.
Ne higgyék, hogy a burkolt utak négyzetmétere, az ipari parkok száma jelenti csak az elınyt.
Legnagyobb érték a közösség összetartó ereje, a város határain túli kisugárzása, és ezért külön
örül annak, hogy a település környezetébıl, a város környékbıl több polgármester, több
önkormányzatot képviselı személyi vezetı is itt van.
A legfontosabb összefogni, a város megyének a város közösségnek, településközösségnek a
kialakítása, hogy egymással szinviózisban élı települések kölcsönösen tudják segíteni egymást.
Ne a közös tanácsok, pusztító egymás rovására fejlıdı rémképe térjen vissza. Rendkívül fontos,
hogy falu és város úgy érezze, hogy szükség van egymásra.
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Úgy gondolom, nagy hibát követ el az, aki szembe állítja egymással a várost és falut. És nagy
hibát követ el az, aki a nagyon széttagolt, sok gonddal küszködı magyar településhálózatba nem
az összefogást, hanem a széthúzást követi.
A Magyar Kormány képviseletében tisztelettel köszöntöm a várost kívánom, hogy újabb és
újabb tíz éveket tudjanak megélni, és visszatekinteni.
Kívánom, hogy minden olyan elképzelés és vágy teljesüljön, amelyet a Képviselı-testület
megfogalmazott és ebben a településszerkezetben a határain túl is a segítı karokat kinyújtó
Magyarországban Gyomaendrıd, Endrıd és Gyoma találja meg azt a szerepkört, azt a feladatot,
amely nem csak a város falainál végzıdik, nem csak az intézményeiben testesül, a polgárai
szívében, hanem képes kisugározni a környezetére, és képes segíteni a település határain kívül
élı polgárokat is.
Boldog születésnapot kívánok!
Dr. Dávid Imre polgármester tisztelettel megköszönte az Államtitkár Úrnak, a meleg baráti
köszöntı szavait. A városunk az elmúlt idıszakban igyekezett betölteni ezt a szerepet, amit
elmondott, és a következıkben is szeretnénk folytatni. Szeretnék, ha a város Képviselı-testülete
egy önkormányzati Képviselı-testület volna, és ne ütközı és végrehajtó, hanem az összes
szempontokat figyelembe véve tudjon önállóan a településért és ebben az országban a hazáért,
Magyarországért mőködni.
Mindezek elhangzása után a polgármester felkérte Polányi Éva tanárnıt a kitüntetések
átadásában történı közremőködésre.
A kitüntetéseket átadta Dr. Dávid Imre polgármester.
Polányi Éva tanárnı
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város fejlesztése érdekében
politikai, gazdasági tevékenységével huzamosabb ideje kiemelkedı eredményt elért, továbbá a
település társadalmi életében, mővészeti, kulturális, egészségügyi és sportfejlesztési
tevékenységében; a természeti értékek és haladó hagyományok ápolásában és gazdagításában
szerzett kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése,
megbecsülésük kifejezése és megörökítése érdekében Díszpolgári címet és Gyomaendrıdért
Kitüntetı emlékplakettet alapított.
E címeket önkormányzatunk elsı ízben Gyomaendrıd várossá nyilvánítása alkalmából
adományozta, majd ezt követıen hazánk és városunk kiemelkedı eseményei és évfordulói
alkalmából.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. március 11-i ülésén döntött arról, hogy
településünk várossá avatásának 10 éves évfordulója alkalmából díszpolgári címet,
Gyomaendrıdért emlékplakettet valamint ez alkalomra szóló kitüntetı emléklapot adományoz.
Önkormányzatunk a fél évszázados kimagasló és lelkiismeretes hivatásbeli és közéleti
munkásságának elismeréseként, Gyomaendrıd lakossága és a Képviselı-testület tiszteletének
jeléül a város díszpolgárává fogadta

Márton Gábor nyugalmazott tanítót

127

Önkormányzatunk Gyomaendrıd fejlıdését megalapozó és elımozdító oktatás továbbá a
gazdasági élet területén huzamosabb ideje kimagasló szakmai és hivatásbeli érdemeik
elismeréseként Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakettben részesíti

a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolát
valamint

Papp Lajost a Gyomai Kner Nyomda Rt. vezérigazgatóját
Önkormányzatunk a település várossá nyilvánításának tíz éves évfordulója alkalmából
elismerését nyilvánította ki mindazok részére, akik kimagasló hivatásbeli érdemeikkel ez idı
alatt hozzájárultak a város fejlıdéséhez. A megemlékezés alkalmából a mai napon Kitüntetı
Emléklapban részesíti

Dombos László nyugdíjas pedagógust
Dr. Gedei Margit fıorvost
Dr. Kovács Béla gimnáziumi igazgatót
Kovács Lajos vállalkozót
Felkérem a Gyomaendrıd Díszpolgára címben részesült Márton Gábort a kitüntetés átvételére
Márton Gábor 1924-ben született Endrıdön. Édesapja vasutas volt, tizen voltak testvérek.
Amikor az édesapa meghalt, öt gyerek volt tíz éven aluli, és ebbıl a három legfiatalabb - köztük
Gábor is - árvaházban nıtt fel Szegeden. Innen került el az újvidéki tanítóképzıbe, ahol 1944ben szerzett tanítói diplomát.
Ötven évig tanított, az elejétıl a végéig Endrıdön. Ebbıl huszonkilenc éven át osztatlan
iskolában (1-8 osztály együtt tanult) tanyán tanított: Varjason, Csejten, Öregszılıben és
Nagylaposon. Itt olvasóköröket is szervezett, színjátszó szakkört vezetett, futballcsapatot
szervezett - lámpásként világított a tanyán.
1942-tol 1968-ig aktívan sportolt: labdarugó volt, majd egy ideig sportköri elnök, de a leány
kézilabda szakosztályt is vezette.
Több évtizede végez helytörténeti kutatásokat. Azt tartja, hogy ha az ember gyerekkorában nem
ismeri meg a szülıhelye történetét, sose tudja igazan megszeretni. Tizenöt helytörténeti munkája
van, Ebbıl három már könyv alakban is megjelent (Tempó E T K, Hajra Gyoma!, Rózsahegyi
Kálmán).
Felesége is pedagógus. Három gyermeke van, a két lánya szintén pedagógus, a fiú pedig
építészmérnök, és már hét unokájának is örülhet a család.
"Amúgy nagyon gazdag vagyok - vallja magáról Marci bácsi -, de anyagilag nem sokra vittem.
Egy tanító, ha eredményre gondol, akkor a tanítványaira gondol. Fülöp Imrére, Madarász Lacira,
Gellai Ágira, Varjú Vilire, és meg sorolhatnám."
Márton Gábor 1994-ben a békéscsabai Tanítóképzı Fıiskolán ötvenéves tanítói szolgálata után
aranydiplomát kapott.
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Felkérem a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatóját a Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett átvételére
Az 1830-ban alapított iskola 1996-ban vette fel az endrıdi születéső színmővész Rózsahegyi
Kálmán nevét. A hagyománnyá váló Rózsahegyi - napok az elmúlt évek színvonalas
városunknak.
rendezvénye
Az alapfokú oktatás mellett speciális tagozatot, diákotthont mőködtet. Az alkalmazott etnikai
programmal biztosítja a cigánytanulók felzárkóztató oktatását.
Az 1998-ban elfogadott Pedagógiai Programja és a hozzákapcsolódó helyi tantervek országos
elismerést kaptak. Az intézmény kiemelkedı munkája elismerést nyert avval is, hogy elnyerte
Békés megyében a Regionális NAT-nap rendezési jogát. Az MKM képviselıi a rendezvényen
méltatták az intézményben folyó magas színvonalú oktató-nevelı munkát. Jelentıs segítséget
nyújtottak a térség általános iskoláinak a pedagógiai program készítéséhez.
Felkérem Papp Lajost a Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett átvételére
Papp Lajos Úr a debreceni Alföldi Nyomdában eltöltött 26 év után vállalta el a Gyomai Kner
Nyomda vezérigazgatói székét azért, hogy e kisvárosi de nagy múltú nyomdát és a KNER nevet
szakmai tudása legjavával ismét jól csengı névvé tegye.
1992 óta a nyomda árbevétele megötszörözıdött s a több mint 300 milliós beruházással
megszépült, bıvült a nyomda, új korszerő technológiák bevezetésével lépést igyekszik tartani a
világ nyomdászati irányvonalával.
A Kner Nyomda Papp Úr vezetésével évrıl évre növeli eredményességét ezáltal a város
legnagyobb adófizetı vállalkozása, s ami ma nagy fegyvertény sikerült megtartani a dolgozói
létszámot is számos gyomaendrıdi családnak tisztes megélhetést biztosítva.
Papp Úr jóvoltából a nyomda számos helyi gyermek- és kulturális intézmény, civil szervezet
mecénása, nagylelkő támogatója. Papp Lajos Úr segítı szándéka, az emberek gondjai iránti
érzékenysége folytán mindenki elıtt nyitva áll az ajtaja így a lehetıségek határán belül
önzetlenségével igyekszik segíteni a hozzáfordulók problémáin.
Felkérem Dombos Lászlót a Kitüntetı Emléklap átvételére
1998-ban vette át gyémántdiplomáját. Testnevelı tanárként hosszú évtizedeken keresztül nevelte
a sport szeretetére tanítványait. 1952-ben általános iskolai tanítványaival országos tornász
bajnokságot nyert. Varga Lajos olimpikon is tanítványa volt. Pedagógiai elve: fegyelmezett
munka nélkül nincs eredmény. Nyíltság, ıszinteség, erıs erkölcsi tartás jellemzi. Tanítványai
elıtt példakép. Hobbiként a sport galambászatot őzte, már Dortmundból is jött haza
postagalambja.
Jelenleg is szívesen eljár bíróként tornászversenyekre.
Felkérem Dr. Gedei Margitot a Kitüntetı Emléklap átvételére
Több mint negyed százada végzi lelkiismeretes szakorvosi munkáját településünkön.
1996. január 1-tıl a Városi Egészségügyi Intézmény vezetı fıorvosa. Nevéhez főzıdik az
intézmény gyökeres átszervezése, a szakrendelı kialakítása, a szakrendelések bıvítése.
Fáradhatatlan, lelkiismeretes munkájának köszönhetı, hogy az intézményben a korábbi viharok
elültek és nyugodt kiegyensúlyozott munkavégzés folyik.
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Felkérem Dr. Kovács Bélát a Kitüntetı Emléklap átvételére
Azon kevesek közé tartozik, akik tanulmányai befejeztével szülıhelyére jött vissza a tanultakat
kamatoztatni. 1975-tıl tanít a Gimnáziumban, 1990-tıl kinevezett igazgató. Az általa vezetett
intézmény elıkelı helyet foglal el a felsıoktatásban felvételt nyertek arányában az ország
vegyes középiskolái között. Igen jelentıs közéleti tevékenysége. 1990-tıl önkormányzati
képviselı, korábban a Megyegyőlés tagja, a helyi képviselı testület oktatási tanácsnoka. A
Magyar Történeti Társulat Békés megyei elnökségének tagja. Több helyi civil szervezet elnöke.
Kovács Lajos a Kitüntetı Emléklap kitüntetı címben részesülı kitüntetett betegsége miatt sajnos
nem tudott a mai ünnepségen megjelenni, innen kívánunk neki mielıbbi gyógyulást
Kovács Lajos a Barátság SE nagylelkő mecénása. A futballcsapat NB III-ba való bejutását is
köszönheti támogatójának. Az endrıdi sportpálya és öltözı felújításához az önkormányzati
támogatáson túl jelentıs mértékben hozzájárult önzetlen anyagi és erkölcsi támogatásával.
A kitüntetések átadása után Dr. Dávid Imre polgármester a Képviselı-testület és valamennyiük
nevében gratulált a kitüntetetteknek, jó erıt, egészséget kívánt, majd kérte, hogy a következı
években munkájukkal, erkölcsi támogatásukkal, pozitív hozzáállásukkal segítsék a várost.
Az ülés megkezdése elıtt Dr. Kovács Béla képviselı jelezte, hogy szólni kíván a képviselıtestület ülésén.
A Polgármester megadta a szót Dr. Kovács Béla képviselınek.
Dr. Kovács Béla képviselı hozzászólásában az alábbiakat mondta.
Az évfordulók, ünnepek megállásra, visszatekintésre késztetik az embert. Ha egy város 10
évérıl van szó elég nehéz a mérleget megvonni. Személy szerint sem a két település
egyesítésének, sem a várossá válásnak nem volt aktív alakítója, ezért ıt sem dicséret, sem vád
nem illeti.
Mint hallhatták a rendszerváltás óta eltelt három ciklusban tagja volt a Képviselı-testületnek.
Tıs gyökeres Endrıdi, Gyomán él és dolgozik, itt lakik. Önmagát Gyomaendrıdinek vallja.
Az elmúlt napokban papírra vetette az elmúlt 10 év kapcsán felmerült gondolatait. Szíves
türelmőket kérve ezt most megosztanám önökkel.
Csodálatos költınk Ady Endre így kezdi a Szeretném, ha szeretnének címő versét: „Sem utódja,
sem boldog ıse, sem rokona, sem ismerıse nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. „
Rossz lehetett neki! Az egyén a család a település, a nemzet számára a múlt a jelen és a jövı
kibogozhatatlan szerves egységet kell, hogy alkosson. Ha valamelyik hiányzik, megbomlik az
összhang, céltalanná válhat az egész.
Gyomaendrıdnek múltja, jelene van, és hisszük azt, és azon munkálkodunk, hogy jövıje is
legyen. A két település ugyan azt a történelmet élte és szenvedte át, még is különbözött
egymástól, egyszerre pusztította el a török. 270 évvel ezelıtt, amikor az elvadult tájat a
visszatelepült ıseink megzabolázták azonosak voltak a gondok, még a ránk települt földesúr is
ugyan az volt. A különbséget a más felekezeti valláshoz való tartozás adta. Még is a távolság
gyoma és endrıd között többszöröse volt annak az 5 km-nek, amennyire a két községháza,
városháza egymástól esett.
A két világháborút követı évek, mind két település életét gyökeresen átprogramozták. A túl
népesült endrıd szegény családjai tömegesen költöztek el a Duna mentérıl kitelepített németek
helyére. A Rákosi korszak mindkét településrıl előzte a módosabb, a települések történetét
irányítását addig meghatározó családokat.
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A kivándorlás, a fiatalok a magasabban kalifikáltak elvándorlása azóta is tart, ez a legnagyobb
csapás, amit Kelet-Magyarország települései napjainkban elszenvednek, és aminek kivédésére
még nem képesek.
A két települést 1982-ben egyesítették. A gyomai és endrıdi lokálpatrióták ugyan csak
berzenkedtek, de titkon mindenki reménykedett, fejlıdést a két település közötti terület gyors,
látványos kiépülését várta. Az ország szekere azonban összeláncolva a KGST szekértáborral
nem a jólét a virágzás irányába nyargalt. A vérmes remények, egymásra mutogatásokká fajultak,
sokan már a részeredményeknek sem tudtak örülni.
A várossá válás, aminek most ünnepeljük a 10 éves évfordulóját, újból felcsillantotta annak a
lehetıségét, hogy valami sohasem látott virágzás lesz újjá rajtunk. Aztán mind inkább tudatosult
a valóság - és ezen a rendszerváltás sem segített -, hogy csak magunkra számíthatunk. Saját
önerınkre, amit pályázatokon elnyert központi pénzekkel kiegészítve adja a város mőködésének,
fejlıdésének egyetlen lehetıségét. Önerı, - ez nem minden esetben pénzt jelent. Önerı a város
által a magánházak elé ültetett egyetlen vödör víz, önerı a muskátlis ablak, a virágos elıkert, a
rend a tisztaság, mások munkájának megbecsülése.
Kedves Gyomaendrıdiek! Mit gondolnak, ki szeressen, ki becsüljön bennünket, városunkat, ha
mi nem becsüljük, nem szeretjük magunkat. Ez a kérdés országos szinten is feltehetı. A ma itt
élı Gyomaendrıdiek több mint 90 %-a ıslakos, minden ısük itt élt, itt volt boldog ezen a
földön.
Felmerül a 10 év kapcsán, hogy mi ennek a hozadéka, a városi rang, amely eszmei ugyan, de a
városi normatíva már kézzel fogható. Külön Gyoma és Endrıd nagyközségként megközelítıleg
sem tudna annyi intézményt eltartani, mint így. Ezek az intézmények az egészségünket, az
oktatást, a kultúrát, bennünket, a mi gyerekeinket szolgálják. Külön-külön biztos, hogy
kínlódnak a pénztelenséggel, de együttvéve hatalmas summába kerülnek. A jó ivóvíz a
szennyvízvezeték, a telefonhálózat, csatornahálózat, vagy már megoldódott, vagy a legjobb úton
halad. Idı és pénz kérdése a befejezés.
A történelem tanítása szerint azok a települések vitték sokra, akik a civakodás helyett
összefogtak, felismerték lehetıségeiket és ezért áldozatvállalásra is hajlandóak voltak. A mi
sajátos elıtörténetünk igen sok vitára adott alkalmat. Gyoma és Endrıd gyakran szemben állt
ebben a teremben az elsı és a második önkormányzati ciklus idején is. A lehetséges befektetık
és az egyes települések levonták a civódásból a maguk következtetéseit. Az utóbbi években
elmaradtak ezek a viták, az „összeházasodott” két település az elmúlt 10 évben végre rendezte
közös dolgait és egy akarattal a fejlıdés reményében áll az új évezred küszöbén.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A kitüntetettek nevében engedjenek meg néhány szót.
Ha valaki itt született és munkáját jól végzi, esetleg azon felül a település javára tevékenykedik,
azt nem elismerésért, díjért teszi. Úgy érzi, ez kötelessége.
Ha valaki nem itt született, de itt él, dolgozik és tisztességes ember, az ugyan így cselekszik.
Nagyon sok ilyen ember él Gyomaendrıdön. Ha ezt a tevékenységét észreveszik, megköszönik
netán kitüntetnek érte, az mindenkinek jól esik.
Köszönjük, hogy megtiszteltek!
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Dr. Kovács Béla megemlékezı, elismerı és a
jövıbe mutató szavait.
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A továbbiakban átadta a szót Horatiu Mihai Josan úrnak Nagyenyed testvérváros
polgármesterének, aki elızetesen jelezte, hogy néhány szóban szeretné köszönteni a várost ebbıl
az ünnepélyes alkalomból.
Horatiu Mihai Josan polgármester
Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ebben az évben Nagyenyed 706 éve dokumentáltan létezik.
Örvendünk, hogy a két város között partneri kapcsolat van és ezen a 10 éves évfordulón itt
lehetünk önökkel.
A nagyenyedi polgárok a Képviselı-testület örvendenek, hogy ez a kapcsolat létezik és él.
A két város közötti kapcsolat a két Bethlen Gábor Kollégium és Iskola közötti kapcsolattal
kezdıdött, amely folytatódott az adminisztráció szintjén, és aminek örvendenek, hogy ez
kapcsolat jelenleg él a közemberek között is.
Jó, hogy a kulturális, sport tevékenységek élnek, ami még jobb lesz akkor, amikor ezeket a jó
gazdasági kapcsolat is megalapozza.
Örvendenek, hogy a város vezetése ezt a kapcsolatot élteti. Szeretnék, ha 5-10-20 év múlva is
találkoznának ilyen ünnepi üléseken, még ha nem is mi leszünk a vezetıségben, de ennek a
kapcsolatnak a két város között akkor is élnie kell. Ez a kapcsolat élni tud, mert a két városban
élı emberekben több a közös vonás, mint az, ami egymástól elválasztja ıket.
Üdvözöljük Önöket, sok boldog születésnapot kívánunk! Köszönjük a meghívást.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Polgármester úr köszöntı szavait. Úgy gondolja,
hogy évrıl-évre komolyabb baráti, kulturális, sport kapcsolatok mellett most már lassan-lassan
kezd kialakulni a gazdasági kapcsolat is a két város között. Bízik az eredményes
együttmőködésben és abban, hogy jövıre – nem ilyen ünnepség alkalmából -, de köszöntheti
Polgármester urat, mint Nagyenyed város újonnan megválasztott polgármesterét.

Elızetesen szintén jelezte Szász János úr, az OTP Rt. Dél-Alföldi Régió ügyvezetı igazgatója,
hogy köszönteni kívánja az ünnepi testületi ülést.
Szász János ügyvezetı igazgató
Tisztelt Gyomaendrıdiek!
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
A hosszú partneri kapcsolat jogán kért szót.
Megítélése szerint két születésnapját ünneplı – város, illetve cég – hasonló programokkal
ünnepli meg ezt a nemes évfordulót. Szerencsés helyzetben van a Dél-Alföldi Régiónk, hogy
Gyomaendrıd ebbe a régióban van, mert mint azt az Államtitkár Úr is említette a regionalizáció
kezdıdött, illetve folyamatban van, és ez a város, amely 10 éven keresztül egy széthúzás, majd a
felismerés, és a mai napra az összefogás gondolatait tette magáévá, nagyon fontos lenne abból a
szempontból, hogy a megyéink, nagyvárosaink példát vennének tıle. Nagyon fontos lenne az
EU csatlakozás kapcsán, hogy ez a felismerés minél hamarabb megtörténne.
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Ennek a nagyon kellemes, fejlıdésre érdemes városnak, akinek egy nagyon tenni akaró vezetése
van egy szerény ajándékkal szeretne kedveskedni ezen ünnepélyes alkalomból.
Az OTP Rt. 300.000 Ft-al szeretne hozzájárulni a város fejlıdéséhez.
A két középiskola részére 100.000-100.000 Ft-ot ajándékoznak, míg az ünnepségsorozat és a
város céljaira további 100.000 Ft-ot.
Dr. Dávid Imre polgármester a Képviselı-testület és a két középiskola vezetıjének nevében
megköszönte, ezt a szerénynek nem mondható ajándékot. Nagyon jól esett ez a figyelmesség.
Reméli, hogy a cég és a város továbbra is eredményesen fog együttmőködni.
A továbbiakban megkérdezte kíván-e még valaki szólni az ünnepi ülésen.
Szót kért Ladányi Gáborné a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola igazgatója.
Ladányi Gáborné igazgató nı
Tisztelt Képviselı-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Vendégek!
Igen nagy megtiszteltetés számára, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola, mint intézmény
nevében Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett kitüntetést vehetett át.
Egy település életében a várossá válás minıségi változást hoz. Az eltelt 10 év számára azt a
tapasztalatot nyújtotta, és meggyızıdést alakította ki benne, hogy a két településrész bár
különbözı hagyományokkal és ebbıl eredı különbözı értékekkel rendelkezik, de a fejlıdés
igazán akkor biztosított, ha ezek az értékek összeadódhatnak.
Úgy gondolja, hogy, az endrıdi településrész egyetlen önkormányzati intézményének az a
feladata, hogy az ottani hagyományokat tovább ápolják és ezeket az értékeket ültessék át a
fiatalokba, a gyerekeikbe, hogy a város fejlıdését ezáltal is biztosíthassák.
Tisztelettel megköszönte a Képviselı-testület elismerését. Mindannyiuk számára ez nagyon
megtisztelı, biztató, de ugyanakkor a jövıre nézve elkötelezettséget is jelent.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte az Igazgató nı szavait, kívánta az iskola
valamennyi pedagógusának, hogy a következı idıszakban is ugyan olyan lelkiismeretesen,
odaadóan és türelemmel tanítsák a gyermekeket.
Befejezésként egy kissé megtörve ennek a mai ülésnek az ünnepi hangulatát a „ Gyomaendrıd
város belvíz elleni védekezése és vis maior kérelem benyújtása” tárgyú elıterjesztéssel
kapcsolatos döntés meghozatalára kérte fel a Képviselı-testület tagjait.
Kérte, hogy az elıterjesztést – amelyet a testület tagjai elızetesen írásban megkaptak – a
beterjesztés szerint fogadják el.
A képviselı-testület egyhangú 18 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete
83/1999. ( III.25. ) KT. számú határozata
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete - tekintettel az 1999. Évben kialakult
rendkívüli belvízhelyzet miatt felmerült védekezési költségek nagyságára – a
Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz a vis maior helyzet feloldására
kérelmet nyújt be.
A Képviselı-testület az 1999. Évi költségvetés 14.670 E Ft forráshiányát
figyelembe véve kinyilatkozza, hogy az önkormányzat saját erejébıl a
belvízvédekezésnél felmerült 10.586 e Ft-ot nem tudja fedezni.
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert, hogy a Békés Megyei
Területfejlesztési Tanácshoz az önkormányzat nevében nyújtson be támogatási
kérelmet a vis maior helyzet feloldása érdekében.
Határidı: azonnal
A határozat meghozatala után Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, a város 10 éves
születésnapja alkalmából több gratuláció, dísztávirat érkezett, melyeket ezúton köszönünk.
Kérte a kedves jelenlévıket, hogy ezen gratulációk közül hallgassák meg dr. Latorcai János
gyomáról elszármazott országgyőlési képviselı köszöntı levelét Polányi Éva tanárnı
tolmácsolásában.
/ A levél a továbbiakban a jegyzıkönyv mellékeltét képezi. /
Dr. Dávid Imre polgármester az ünnepi ülés lezárásaként megköszönte Polányi Éva tanárnı
közremőködését.
Valamennyi jelenlévınek megköszönte, hogy elfogadta a meghívást és együtt ünnepelt a
Képviselı-testülettel. Mindannyiuknak nagyon jó erıt, egészséget, és békességet kívánt.
Befejezésül kérte, hogy közösen hallgassák meg a Szózatot.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Gellai Imre
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı
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