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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és Békés Megye Közgyőlése közös
kihelyezett ünnepi ülésérıl 2000. Március 14-én a Katona József Mővelıdési Központban.
Jelen vannak:

Domokos László a Békés Megyei Közgyőlés elnöke, az 5.sz.
választókerület országgyőlési képviselıje,
Dr. Dávid Imre Gyomaendrıd Város polgármestere
A Békés Megyei Közgyőlés és Gyomaendrıd Város Képviselıtestületének tagjai (a mellékelt jelenléti ív alapján)
A megyei és a helyi önkormányzat részérıl meghívott vendégek

A közös ünnepi program koszorúzással kezdıdött a Hısök Emlékmővénél, ahol Békés Megye
és Gyomaendrıd város vezetıi, párt és civil szervezeti elhelyezték a megemlékezés
koszorúját az 1848-as forradalom és szabadságharc hıseinek emlékére.
Majd az 1848-as forradalom és szabadságharc évfordulója és a kihelyezett Ünnepi
Megyegyőlés alkalmából a Kner téren emlékfa ültetésre került sor.
Az ünnepség ezt követıen a Katona József Mővelıdési Központban folytatódott.
A Himnusz elhangzása után Domokos László a megyegyőlés elnöke köszöntötte
Gyomaendrıd Város Polgármesterét, a megjelent megye településeinek polgármestereit a
2000. Március 15-e alkalmából összehívott Ünnepi megyegyőlés tagjait, valamint
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületét, akik szintén meghívottai ennek a mai ünnepi
ülésnek.
A köszöntı után felkérte Dr. Dávid Imre polgármester urat az ünnepi beszédének
megtartására.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntıjében az alábbiakat mondta:
Elnök úr, Tisztelt Megyegyőlés, Tisztelt Képviselı-testület, Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy Gyomaendrıd Önkormányzata nevében köszöntsem Önöket, kedves
vendégeinket, minden tisztelt érdeklıdıt az Ünnepi Megyegyőlés a Képviselı-testület ünnepi
ülése alkalmából. Külön köszöntötte Békés Megye Képviselı-testületének tagjait,
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének tagjait, a megye településeinek polgármestereit,
akik jelenlétükkel megtisztelték e ünnepi alkalmat.
Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy most 2000-ben a Millennium évében, a magyarság
szent ünnepén a kihelyezett ülését a Megyei Képviselı-testület Gyomaendrıdön tartja.
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Ünnepélyes pillanatokban az ünnepi pillanatot nem illik pesszimista hangú köszöntıvel
elrontani, és ezt nem is fogom, hisz alapvetıen én optimista vagyok.
Emlékezzünk a múltunkra, ne feledjük el, hogy ma miben élünk de gondoljunk a jövınkre.
Gyomaendrıd lakossága hisz és bízik a jövıben, és azt várja az elkövetkezı évezredben, hogy
jobb és szebbre fordul a magyar nép sorsa.
16.000-en élünk Gyomaendrıdön, ebben az Alföldi kissé poros, sáros, de gyönyörő
kisvárosban.
E kisváros hasonló gondokkal küszködik, mint Békés megye többi kisvárosa
- magas munkanélküliség
- kevés új munkahely
- öregedı lakosság
- alacsony infrastruktúrális ellátottság
- fiataljainkat nehezen tudjuk megtartani
- szolgáltatás kevés, alacsony színvonalú,
- tıkeszegénység
Sorolhatnám, de inkább azokat a gondolatokat mondanám el, amelyek alapján kiutat
keresve kilépnénk ebbıl a nem igazán kellemes helyzetbıl. Meggyızıdése szerint
valamennyien azt az utat keressük, amellyel a gondokból kilépve elıre tudunk haladni. Ebben
gondolkodunk mi is, és bízunk abban, hogy a város adottságait kihasználva a következı
idıszakban elıre léphetünk.
Gyomaendrıdön halad keresztül a 46-os fıútvonal, a Budapest-Békéscsaba nemzetközi
fıvasútvonal és egyben csomópont. Ugyanakkor számtalan olyan dolog van a városban,
amely alapján hiszünk abban, hogy ki tudunk bontakozni, a városban és a térségben is
meghatározó, meghatározóbb szerepet tudunk betölteni az ellátandó közfeladatok
vonatkozásában. (Rendırség, Egészségügy, Okmányiroda).
Gyomaendrıdön van egy országos, Európában is ismert Kner Múzeum, Motormúzeum,
Képtár, Tájház, Bognár és Kovácsmúzeum, és egy gyönyörő korszerő fürdı. Tehát a
szabadidı hasznos, kellemes eltöltéséhez meg van minden lehetıség.
Mindezek mellett az 1999. decemberben elnyert Ipari Park Címmel remélhetıleg olyan
lehetıséget kapunk, amely alapján a fejlıdésben elıre tudunk lépni mind a városunkban, mind
pedig a térségben.
Hogy fejlıdjön Gyomaendrıd, sok lemaradást kell behoznunk, mert 1999-ben a végre
megkapott egészséges ivóvíz után következı megoldásra váró problémánk a szennyvíz. Van
tisztítótelep, fıgerinc vezeték, 30 % rákötés, városi, lakossági akarat, szőkösen saját pénz és
terv. Itt van alattunk 30-40-60 cm-re a szennyvizes talajvíz. Nincs eredményes pályázat,
állami céltámogatás.
Én ebben kérem minden jelenlévınek a támogatását, mert város-kisváros lévén, ennek
hiányában a megfelelı életkörülmény nélkül nem biztosítható 2000-ben.
Ez adja meg az alapját a további fejlıdésnek
Megfelelı életkörülmény, munkahely, családoknak, fiataljainknak biztos jövı. Ekkor tudjuk
csak gyermekeinket itt tartani, megállítani az öregedést, és megfordítani a folyamatot, ehhez
nem elegendı Gyomaendrıd akarta, ehhez mások támogatására is szükség van.
Poros-sáros ez a kisváros, de a Hármas-Körös a holtág a maga természetes, háborítatlan
szépségével együtt számunkra gyönyörő, ezt szerettük volna bemutatni azzal a képes
albummal, mellyel vendégeinknek kedveskedtünk, fogadják szeretettel.
Kérem, hogy máskor pihenni, vadászni, horgászni is jöjjenek el Hozzánk.
Most pedig megköszönve figyelmünket a Megyegyőlés számára eredményes munkát kívánok.
Köszönöm türelmüket!
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Ezt követıen tisztelettel felkérte Domokos László Urat, Országgyőlési képviselıt, Békés
Megye Közgyőlésének Elnökét ünnepi beszédének megtartására.
Domokos László a megyegyőlés elnöke, ünnepi beszédében az alábbiakat mondta:
Tisztelt Megyegyőlés, Hölgyeim és Uraim!
"Vannak napok, amelyek nem szállnak el, de az idık végezetéig megmaradnak, mint
csillagok ragyognak boldogan, és fényt szórnak minden születı tavaszra".
Minden bizonnyal a jelenlévık számára is ismertek Juhász Gyula költı által papírra vetett
sorok.
Most az 1848-as szabadságharc és forradalom 152. Évfordulóján a magyar Millennium évét
ünnepeljük. A kereszténység felvétele a magyar állam alapításának 1000. Évfordulója kötelez
bennünket. Méltóképpen kell emlékeznünk dicsı hıseinkre, azokra akik áldozatot hoztak a
magyar nemzet függetlenségéért, fejlıdéséért. Emlékeznünk kell azokra a
szabadságharcosokra, akiknek kardja és szelleme Európa szerte a szabadságot szolgálta. Ma
az ezredforduló Európájában különösen fontos, hogy példaként álljanak elıttünk azok az
emberek, akinek életében egységes gondolatként forrt össze a nemzet és európaiság eszméje.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A XIX. Század különösen bıvelkedett kalandra vágyó, elsırendő képességekkel megáldott
minden veszélyben magukat feltaláló leleményes és bátor fiatalemberekben. Ám koronként
változó, hogy ez az embertípus milyen ügyek mellett csillogtatja kivételes képességeit.
Mindig megtalálja e vajon a nemes célokat, vagy gyakrabban válik zsoldosává, így maga is
áldozatává emberellenes szándékoknak és akcióknak.
A múlt század nagy nemzedékének jellemzıje, hogy kevés kivételtıl eltekintve az emberiség
legszebb eszményei, nemzetek szabadsága és függetlensége mellett tört lándzsát. Széchenyi,
Petıfi, Vasvári, Jókai és társai is e nemzedék kiemelkedı tagjai közé sorolhatók.
Azoknak a politikusoknak, közgondolkodóknak, költıknek, íróknak egy része, akiknek ennek
a történelmi eseményeknek meghatározó egyéniségei voltak a reformkor kezdetén 1825-ben
az elsı reformországgyőlésünk idején gyermek vagy éppen serdülı korukat élték. Negyed
század elteltével nemzetépítı programokat, politikai elemzéseket, gazdaság elméleti
tanulmányokat, forradalmi verseket, nemzeti függetlenség és a polgári szabadság védelmére
toborozó dalokat, és a szemet könnyeztetı nemzeti himnuszunkat tették le a nemzet oltárára.
A reformkor felnevelte szellemi képviselıit és harcosait.
Tisztelt Ünnepi Megyegyőlés!
Azt mondják a tavasz elsı napja még nem az elsı tavaszi nap. Gyakran hosszú idıbe telik,
amíg a természet tudomásul veszi, ami a naptárban már régóta írva áll. Így van ez a
szabadsággal, a mi magyar szabadságunkkal is. A szabadság elsı szabad és ıszinte napjait
Petıfiék élték át. Akkor a polgárosodásnak ebben az elsı igen fontos szakaszában öltött testet
elıször a vágy, hogy egy nyugodt gyarapodó polgári demokráciában éljünk. Ezután ezt
akartuk 1956-ban is és tíz évvel ezelıtt is, és valójában ezt akarjuk ma is. Az az igazi
szabadság, amikor tehetjük, hogy ami a dolgunk és mások is azt teszik. Amikor lelkesedünk
eszmékért és társakat találunk ehhez. Amikor látjuk, hogy a szükség együttérzést vált ki és
összefogást eredményez. Igen, ez nagyszerő érzés!
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Az elmúlt tíz év során azt is megtanulhattuk, hogy a demokrácia nem más, mint a szabadság
és a remény találkozása. Az 1990-ben megszületett Magyar Köztársaság demokráciája is a
polgárok lelkében gyökerezik és erejét is onnan meríti.
A márciusi ifjak és Békés megyei követıik is tudták és megérezték, hogy a lelkek forradalma
nélkül a nemzet nem újulhat meg soha. Megyénkben ugyan nem zajlottak le véres csaták az itt
élık életében azonban sorsdöntı volt az a két esztendı.
A honvédség, nemzetırség soraiban számos Békés megyei polgár harcolt, a késıbbi Aradi
Vértanuk parancsnokság alatt álló szinte valamennyi alakulatban jelen voltak megyénk fiai.
Mindenki szorongással teli várakozással tekintett a forradalom vívmányai során születő új
törvények teremtette új világ elé. Ezt igazolja a Gyulán 1848. március 22-én tartott Megyei
Népközgyőlés jegyzıkönyve is, amiben a következık olvashatók:
"Mi Békés vármegyének 100.000 fınyi összes megyei népességünk nevében fohásszal,
osztatlan hálával járulunk minden elıtt az igazságos Isten mérhetetlen kegyelméhez, mely
nekünk e nagy napot megérni megengedné. Az óhajtott nemzeti szabadság kivívására és
állandósítására a rendet és békét tartván fı kelléknek, azt mind magunk fenntartjuk."
E sorok olvasásakor Petıfi gondolatai jutottak eszembe:
"Egy szóvá, s egy érzelemmé olvadt össze a haza.
Az érzelem, lelkesülés, szó szabadság vala."
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tudjuk, hogy minden kornak megvannak a maga megpróbáltatásai. Petıfiék szabadok akartak
lenni. 152 évvel ezelıtt az idegen katonák, az idegen hatalom ellen vették fel a harcot.
Nekünk a mai kor felelıs döntéshozóinak a szabadság birtokában más céljaink vannak. Azért
dolgozunk, hogy Békés Megyében jobb körülmények között, boldogabban éljenek az
emberek. Az elmúlt idıszakban sok komoly feladatot elvégeztünk, és ez bizakodással tölthet
el bennünket. Elég csak az új tiszaugi Tiszai híd építését említeni, és azt, hogy a költségvetés
Békés megyét azon megyék közé sorolta, amelynek biztosítja a több száz milliós
nagyságrendő támogatást a múlt kialakult hátrányos felszámolására, a felzárkózás
feltételeinek elısegítésére. Az eddigi események ellenére nem lehetünk elégedettek. Nem
lehetünk, hiszen van még teendınk bıven. Növelnünk kell megyénk eltartó és megtartó
képességének erejét, el kell érnünk, hogy az emberek itt akarjanak és tudjanak maradni,
boldogulni. Az évek óta súlyos gondot okozó belvízhelyzet megoldására vízrendezési
programot kell készíteni. Az erre irányuló munka elindult, biztos abban, hogy sikeres lesz.
Optimizmusának alapja a kormány a megye a települések és a polgárok tavalyi sikeres
összefogása, aminek eredményeként sikerült úrrá lenni a katasztrófa helyzeten. Egy amerikai
író szerint a világ az elégedetlen embereknek köszönheti elırehaladását. Akkor dolgozunk jól,
ha a mi példánk is ezt igazolja. Ha nem a megfutamodás, az értelmetlen szembe helyezkedést
helyezzük elıtérbe, a mai világ haladó Európa haladását látva, hanem a kreatív alkotó
alkalmazkodást, a megújulás lehetıségeit tárjuk fel, és e szerint cselekszünk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar Millennium évében számba vesszük értékeinket. Örömmel mondható el, hogy az
1848-49-es szabadságharc szellemisége Petıfiék örökre méltó helyre kerültek. Ott van
minden magyar ember szívében. Gondoljunk csak arra a gyomaendrıdi öregek által ismert
néphagyományra, miszerint március 15-én tüzet gyújtottak és a szabadságtőz fénye mellett
idézték a múlt nagy eseményeit, emlékezetes hıseit. A tőz a lelkekben ma is lobog, a
szabadságharc emlékét a népre nehezedı uralom sem tudta kitörölni az emberek tudatából.
Most az évezred küszöbén felmerülhet bennünk a kérdés, mikor lehetünk a márciusi ifjúk
méltó követıi. Csak akkor, ha az emlékezés mellett eleget teszünk vállalat kötelezettségeinek.
Ma a hazaszeretet azt jelenti, hogy gyermekeinkre, családunkra otthonunkra figyelünk és
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tesszük ami a dolgunk. Ez a magyar Millennium egyik üzenete. Nem csak visszatekintünk és
összegzünk, hanem új értéket is létre hozunk.
A keresztény Európa polgáraiként példát kell mutatnunk, hogy az utánunk következı magyar
nemzedékek különbséget tudjanak tenni jó és rossz között. Bár reményeink szerint a sors
megkíméli ıket, hogy személyes áldozatokat, véráldozatokat kelljen hozniuk, mégis képesek
lesznek arra, hogy különbséget tegyenek a haza javára és a haza ellenére elkövetett tettek
között. Olyan példákra van szükségük, amely igaz és becsületes példát, emberséget tanítanak,
amelyek garantálják, hogy a jövı nemzedék ne vétse el az irányt, és a jövı nemzedéke ne
tévesszen utat.
Köszönöm figyelmüket!
Az ünnepi beszéd elhangzása után Domokos László a megyegyőlés elnöke az ülés egyetlen
napirendi pontjaként - immár hagyománynak számítóan- felkérte a megyegyőlés tagjait, hogy
közfelkiáltással szavazzák meg a 2001. Évi ünnepi megyegyőlés helyszínét. Javaslat szerint
Mezıkovácsháza Város Képviselı-testülete a 37/2000.(II.29.)KT. számú határozatában kérte
a megyegyőlést, hogy a 2001. Évi ünnepi megyegyőlés Mezıkovácsháza Városban kerüljön
megtartásra.
Kérte a tagokat, hogy szavazzanak hangos " elfogadommal" az indítvány elfogadásáról.
Békés Megye Közgyőlésének jelenlévı tagjai az indítványt egyhangúlag elfogadták.
Ez a mai ünnepség megtisztelı alkalom arra, hogy Békés megye Közgyőlése és a Millenniumi
Emlékbizottság ajándékát - a megyezászlót - a megye 75 települése közül elsıként
Gyomaendrıd Városának átadhassa.
Használják az ünnepnapokon, de a hétköznapokon is méltósággal jelképezze az
összetartozást, jóban de rosszban is.
Dr. Dávid Imre polgármester a megyezászló átvétele után megköszönte e megtiszteltetést.
Ígéretet tett arra, hogy Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete és lakosai méltók lesznek
arra, hogy elsıként kapták meg a zászlót, a megye fejlıdésében a várossal együtt igyekeznek
ki venni részüket a következı évezred során.

A megyegyőlés programja ünnepi mősorral folytatódott.
A mősorban felléptek a Gyomaendrıdi Zenebarátok Kamarakórusa, a Gyomaendrıdi Zene-és
Mővészeti Iskola fuvola-triója, az immáron országos hírő diákszínjátszó Komédiás kör tagjai,
végül a mősort a Körösmenti Néptáncegyüttes zárta.
Végezetül az ünnepi program a Katona József Mővelıdési Ház falán elhelyezett a kihelyezett
Ünnepi Megyegyőlést megörökítı emléktábla-avatásával zárult. Az emléktáblát felavatta
Domokos László Úr a megyei közgyőlés elnöke.
K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester
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Rajkó Sándorné
Jkv. vezetı
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