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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2000. Május 25-i Millenniumi zászló
átadás ünnepi testületi ülésérıl a Katona József Mővelıdési Központban.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármesterek,
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza
Éva, ifj. Dógi János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Kovács Béla, Tótka Sándor,
Dr. Valach Béla, Vass Ignác, Véháné Szedlák Ildikó képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter, Kecskeméti János térségi tanácsnok
megyei képviselı, Horatiu Mihai Josan Nagyenyed polgármestere,
Dr. Latorcai János országgyőlési képviselı és felesége,
Babák Mihály országgyőlési képviselı,
A helyi egyházak vezetıi: Sipos Tas Töhötöm református lelkész,
Iványi László és Mag Lajos katolikus plébános, Kondor Péter evangélikus lelkész,
Nagyenyed Város delegációja,
Honti Antal, Márton Gábor Gyomaendrıd Város Díszpolgárai,
A Békés Megyei Önkormányzat és a megyei intézmények részérıl
meghívottak,
A térség polgármesterei, a helyi intézmények vezetıi, a Polgármesteri
Hivatal osztályvezetıi, meghívott helyi vállalkozók,
A helyi és a megyei sajtó képviselıi, a körzeti TV-k tudósítói,
Érdeklıdı állampolgárok

195

Az ünneplı közönség felállva fogadta a Magyar Kormány által a városnak adományozandó
emlékzászlót, majd a Himnusz elhangzása után Ismeretlen szerzı: István király nemes históriája (részlet) hallgatták meg Tímárné Turnár Mariann elıadásában.
Dr. Dávid Imre polgármester megállapította, hogy az ünnepi ülés határozatképes, a 20 fıs
képviselı-testületi tagságból jelen volt 19 fı képviselı. Garai János képviselı igazoltan volt
távol. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Császárné Gyuricza Éva és Jenei Bálint képviselıket, majd az alábbi szavakkal nyitotta meg az ünnepi Képviselı-testületi ülést.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Engedjék meg, hogy Gyomaendrıd Város Önkormányzata, Képviselı-testülete és a magam
nevében tisztelettel köszöntsem a mai, ünnepi ülés minden résztvevıjét.
Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevében tisztelettel köszöntsem Dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat, aki elfogadta a város meghívását és a millenniumi zászlót ünnepségünk
alkalmával átadja.
Köszöntöm továbbá Dr. Latorcai János és Babák Mihály országgyőlési képviselı urakat,
Kecskeméti János urat, térségi tanácsnokot, a Békés Megyei Közgyőlés megbízottját, Horatiu
Mihai Josan urat, testvérvárosunk Nagyenyed város polgármesterét és delegációját.
Köszöntöm Gyomaendrıd város díszpolgárait, Honti Antal és Márton Gábor urakat. A környezı települések polgármestereit, a Képviselı-testület tagjait, minden kedves meghívott
vendéget, megjelent gyomaendrıdi lakost, aki megtisztelte jelenlétével az ünnepséget.
Az ezer év államiság a magyarság történetében és talán Gyomaendrıd történetében is egy
porszem csupán. Mi itt élık kicsik vagyunk, hisz csupán alkotói vagyunk ennek a történelemnek és alkotói voltunk Gyoma, Endrıd külön-külön és a magyarság is az elmúlt évszázad,
évezred során. Mi is és a magyarság is megélt szebb idıket az elmúlt évtizedben, inkább évszázadban. Ma talán kissé csökkenve, nehezen, küszködve keressük az újat és az utat.
A magyarság és a település létszáma az elmúlt években lényegesen csökkent, jellemzı volt és
most már településünkre is jellemzı az elvándorlás és az öregedés. Ennek ellenére mi itt
élünk, ezért igyekszünk mindent megtenni és bízunk abban, hogy ez csak egy pillanatnyi állapot. Büszkén valljuk múltunkat, a jelenben élünk és a jövıbe tekintünk. Azt hiszem, hogy
most valahol a millenniumi év alkalmával, a század- és ezredforduló alkalmával a településen
is felcsillant az a remény, hogy van kiút, van szebb jövı, és remélhetıleg ennek mi is részesei
leszünk.
Az elmúlt évben elnyert ipari park cím, remélhetıleg egy új lehetıséget nyit meg a település
és a térség számára, hisz a legnagyobb gondja a városnak a munkahelyteremtés. A munkahely
alapján tudjuk megtartani az itt élıket, fiataljainkat, így tudunk olyan körülményt biztosítani,
amely egy kis városnak megfelel. Valahol ez az elmúlt év decemberében fényként megjelent,
hiszünk és bízunk ebben, és mindent megteszünk azért, hogy a munkahelyteremtés mellett a
városiasodás, a fejlıdés, az infrastruktúrafejlesztés következtében a jövı évtizedben egy
szebb kornak, egy fejlıdı Gyomaendrıdnek tekintsünk elébe.
Ezen gondolatok jegyében ismételten köszöntöm az ünnepi ülés minden résztvevıjét, és az
ünnepi ülést ezennel megnyitom.
Ezen megnyitó szavak elhangzása után felkérte Dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat köszöntıjére, valamint a millenniumi zászló átadására.
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Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr az alábbi szavakkal üdvözölte a megjelenteket.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplı Közönség!
Ritkán adatik meg egy nép életében olyan jelentıs dátum, mint nekünk, magyarok számára az
idei esztendı. Ezer éves államiságunkat ünnepeljük. A Magyar Köztársaság Kormánya, ezért
a 2000. évet a Magyar Millennium évének nyilvánította.
Az ünnepi rendezvények sorozata jó alkalom arra, hogy elgondolkozzunk az elmúlt ezer esztendın. Mindenekelıtt arra kell emlékeznünk, hogy ezer évvel ezelıtt Szent István király felbecsülhetetlen értékő történelmi tettet vitt véghez, megalapította a magyar államot. Számunkra a millennium az egész ezer esztendınk ünnepe. Örüljünk annak, hogy fennmaradtunk és
bizakodjunk abban, hogy sorsunk a harmadik évezredben még jobbra fordul.
Magyarországot a múltja Európához, jövıje pedig az Európai Unióhoz köti. 1000-ben Európához csatlakoztunk, az akkori modern, nyugati értékrendet vettük át. Ezt gyarapítottuk sajátos értékeinkkel az elmúlt századokban. Nemcsak részesei, hanem valamelyest formálói, de
évszázadokon keresztül védelmezıi is lehettünk Európának, Európa fejlıdésének. A Szent
Istváni példa, a modernizáció elsı lépése volt a magyar állam történetében. A modernizáció
napjainkban is aktuális. Természetesen ez most már mást jelent. A követelmény azonban ma
is ugyanaz. Új értékrendnek kell megfelelnünk, és lépést kell tartanunk a fejlettebb országok
diktálta ütemmel. Olyan Európába vágyunk, ahol az egyik ember örül a másik sikerének és
bármely nemzet a saját bajának is tekinti a másik népet ért csapást.
Vannak, akik úgy érzik, hogy az ilyen ünneplés idejét múlta, de az itt megjelentek a megmondhatói, hogy az embereknek szüksége van az ünnepre. Az ünnep mindig lezár egy korszakot, és utat nyit a jövınek. Az eddigi tapasztalataink azt bizonyítják, hogy mindenütt belsıségesen ünneplik meg ezt az évfordulót. İ maga azt tartja a legfıbb értéknek, hogy a társadalmi élet minden területén fellendülés és tenni akarás tapasztalható. Komoly kulturális értékek születnek a képzımővészetben, irodalomban, zenében és a színmővészetben. Sor került
történelmi értékeink újrakutatására és bemutatására. A fiatalok sportversenyeken és történelmi
vetélkedıkön mérik össze tudásukat és gyarapítják ismereteiket. Növekszik az idegenforgalom és ezen a területen a politikusok párbeszéde, az együttgondolkodásra való törekvés is
megjelent.
Kedves gyomaendrıdi polgárok! Jó 60 évvel ezelıtt Féjja Géza „Viharsarok” c. híres mővének Gyoma s Endrıd fejezetében ezt írta: Észak-Békés legérdekesebb pontja e két már-már
összeépülı község. Gyoma módos, református mezıváros, Endrıd jobbára törpebirtokos és
munkásfészek, katolikus nagyközség.
Ez volt a múlt. Az évtizedek során a két település összenıtt, várossá vált. Az itt élı emberek
összefogásra szövetkeztek, miközben lelkes patriótákká váltak, gyomaendrıdiek lettek. Büszkék lehetnek az itt élık múltjukra, a dolgos, jó családi példát adó földmőves és iparos ısökre.
Büszkék lehetnek a világhírő Kner Izidor remekmívő könyveire is. A mai gyomaendrıdieket
is a munkaszeretet, a természeti csapásokkal dacoló, a mindennapos küzdelmen felülemelkedı, messzire tekintı magatartás és tenni akarás jellemzi. Ezt számos esetben tapasztaltam maga is. Láttam az alkotó munkájuk eredményét, a csúcstechnológiával mőködı üzemeket, a
takaros házakat, intézményeket, a földeken szorgoskodó embereket.
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Tisztelt Ünneplı Közönség!
A Magyar Köztársaság Kormánya által adományozott millenniumi zászlót átadom
Gyomaendrıd Városának, polgárainak.
A zászló mindig is jelkép volt. Ez a zászló az ezer éves múltat és a jelent köti össze egy boldog jövıt, összetartást jelképez, melyet ıszintén kívánok valamennyiüknek.
Köszönöm a figyelmüket!
A köszöntı szavak elhangzása után a Belügyminiszter Úr átadta a millenniumi emlékzászlót
Dr. Dávid Imre polgármesternek, aki a város polgárai nevében tisztelettel megköszönte azt. A
mai kornak és az utókor számára méltón megırzik, ünnepeinken használni fogják, és bíznak
abban, hogy egy szebb és jobb kor jelképekén emlékeznek a millennium évfordulójára.
Ezt követıen Hangya Lajosné önkormányzati képviselı, mint zászlóanya felkötötte a szalagot
a zászlóra, majd a városban mőködı egyházak helyi vezetıi az egyházaik elıírásai szerint
felszentelték, majd megáldották a millenniumi emlékzászlót.
Elsıként Sipos Tas Töhötöm református lelkész, ezt követıen Iványi László katolikus plébános, majd végül Kondor Péter evangélikus lelkész mondta el beszédét, amely közös imádsággal zárult.
Az ünnepi ülés második részében Dr. Latorcai János országgyőlési képviselı Gyomaendrıd
Város Díszpolgárává fogadására került sor.
Dr. Dávid Imre polgármester elmondta, Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2000. február 24-i ülésén 59/2000. számú határozatával a millennium évében,
Gyomaendrıdért végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Latorcai János országgyőlési képviselıt a város díszpolgárává fogadta.
Dr. Latorcai János 1944. május 9-én született Békésen. Nıs, két gyermek édesapja. Felsıfokú
tanulmányait a Felsıfokú Vegyipari Gépészeti Technikumban és a Nehézipari Mőszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán végezte. Életútja során több kutató- és fejlesztı intézet munkatársa, felsıfokú oktatási intézmény tanára és gazdálkodó szervezet vezetı menedzsere. 1993-94ben ipari miniszter, 1994-tıl országgyőlési képviselı és 1998-tól az Országgyőlés Gazdasági
Bizottságának elnöke.
Dr. Latorcai János városunkat szülıföldjének tekinti. Rendszeresen hazalátogat, tartja a kapcsolatot városunkkal. Szerteágazó közéleti, politikai munkája során mindig tud idıt szakítani
városunk sorsának figyelemmel kísérésére, és önzetlen segítséget nyújt problémáink megoldásához.
Gyomaendrıd Város Önkormányzata és lakossága nevében gratulált Dr. Latorcai Jánosnak a
kitüntetı címhez, majd átnyújtotta részére a díszpolgári oklevelet.
Dr. Latorcai János országgyőlési képviselı az alábbi szavakkal köszönte meg a kitüntetı
címet.
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Miniszter Úr, Ünnepi ülés, Hölgyeim és Uraim!
Ünnepi lélekkel és hála telt szívvel jöttem, hogy a köszönet szavaival tegyek hitet
Gyomaendrıd mellett.
Bár nem itt születtem, mégis, három hetes koromtól ide kötıdöm, ezt a helyet vallom szülıföldemnek, egy vagyok ennek az alföldi rögnek, ennek a földnek a termésébıl.
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Egy az itt születettek, egy az elszármazottak közül, aki most egy kicsit emelkedett lélekkel
szeretne e nagy ünnepen a megtisztelı címért, és egész eddigi életútjáért köszönetet mondani.
Polgármester úr, Miniszter úr, Tisztelt önkormányzati testület! Hölgyeim és Uraim!
Az ünnep, de különösen egy ezredév ünnepe mindig értékelésre késztet, azt üzeni, hogy készítsünk számvetést életünkrıl, kudarcainkról és sikereinkrıl, majd szemünket a jövı horizontjára feszítve kijelöljük célpontunkat.
A múltból kell meríteni, hogy a jövı felé haladtukban utat ne tévesszünk. Fel kell tennünk a
kérdést, mi volt életpályánkon Endrıdbıl és Gyomaendrıdbıl a meghatározó.
Számomra egészen biztosan az, hogy a nehézségek a kicsinyes gáncsoskodások és tudatos
„beakasztások" ellenére elmertem hinni, hogy kemény és tudatos helytállással, edzett akarttal,
a jövıbe vetett rendíthetetlen hittel„ és sok-sok munkával, úrrá lehet lenni a napi gondokon,
és kicsinyhitőségen és bénító félelmeken.
Itt a göröngyös úton tanultam meg nyitott szemmel járni. Itt ivódott belém a felismerés, hogy
nemcsak nézni, hanem látni is kell, és az itt szerzett ismertekkel, tapasztalatokkal meg kell
tanulni, jól sáfárkodni. Erre ösztönzött az atyai ház, ezt nevelték belém a szülık, erre sarkallt
az indító iskola, a feledhetetlen papok és tanárok: Révész István, Nádor Ferenc, Dienes Izra,
Fülöp Imre, Kovács Mátyás, Márton Gábor és Mihály, Paróczai Gergely, Szabó Zoltán, Tarakó András, Vaszkó Irénke, hogy csak a rám legnagyobb hatással lévıket említsem.
A gyerekkor, a múlt emlékei İk, de jelenem és jövım tarisznyájának is meghatározó személyiségei. A fizikai elszakadás ellenére, tudatosan benne élek e tájban. Ma is a szülıföldet, az
otthont jelenti számomra a Körös, ahogy gyermekkoromben mondtuk: a Folyó és az ártér
kubik gödörjeinek ezernyi csodája, a holtágak regényes szépsége, a már messzirıl integetı
templomtorony , a ringató búzavetés, a valóban pipacsot érlelı nyár, egy-egy zegzugos utca
képe, a Zöldfa utcai ház és a Központi temetı sírja. De mára már a szülıföld üzenetét hordozza a Kölcsey utca, az Ipari Park, vagy éppen ez a ház is.
56 évvel ez elıtt Endrıdrıl indultam. 28 éve egész Gyomaendrıdhöz kötıdöm. Itt Endrıdön
és Gyomára, Gyomaendrıdön tanultam meg a számomra legfontosabb parancsot: hőn állni
meg Isten és ember elıtt!
Itt tanultam meg azt is, hogy egy szakmai hibát, egy szakmai tévedést ki lehet javítani, de egy
sértést, egy emberi bántást sosem.
Ez a falu, ez a város adta és adja rendíthetetlen hitemet, ez adott elegendı útravalót a kudarcok megélésére és a sikerek elviselésére is. Ez az útravaló volt a záloga, hogy szakmaipolitikai munkámban elkerültem a vargabetőket és pályám íve töretlenre sikeredett. De ebben
a közösségben találtam rá életem igaz párjára is, akivel 28 évvel ez elıtt kötöttünk egy életre
szövetséget, aki két nagyszerő fiúgyermekkel ajándékozott meg, s aki a megpróbáltatások idején biztos támaszom, sikereim idején pedig ıszinte tükröm és értékelım tudott lenni.
Tisztelt Ünnepi ülés!
Köszönöm, hogy ezen a szép napon a megtisztelı, kitüntetı cím kapcsán mindezt végiggondolhattam és elmondhattam Önöknek, elmondhattam magamnak.
Biztosíthatom valamennyiüket, hogy a jövıben is igyekszem Gyomaendrıd érdekeit a legmesszebbmenıkig szem elıtt tartva, minden általam lehetséges segítséget a fejlıdéshez, a
közös jövıhöz biztosítani.
Köszönöm megtisztelı figyelmüket!
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Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a köszönı szavakat, majd felkérte az ünneplı
közönséget, hogy a Szózat elhangzása után együtt kísérjék el a millenniumi emlékzászlót a
Városházára, ahol az ezeréves évfordulót megörökítı emléktábla leleplezésére és a zászló
további ırzési helyén való elhelyezésére kerül sor.

K. m. f.
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