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JEGYZİKÖNYV

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2001. október 23-iünnepi ülésérıl a Városháza
Nagytermében.

Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre és Dezsı Zoltán alpolgármesterek
Babos László, Bátori Gyula, Czibulka György, Császárné Gyuricza Éva, Ifj.
Dógi János, Garai János, Hack Mária, Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei
Bálint, Knapcsek Béla, Kovács Attila, Dr. Valach Béla és Vass Ignác
képviselık
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Tímárné Binges Irén, Tóth Lajosné, Havelda Jánosné, Rau József
osztályvezetık, Lévai Éva osztályvezetı helyettes
Domokos László Megyei Közgyőlés elnöke, országgyőlési képviselı
meghívott vendégként.
Gyomaendrıd Város Díszpolgára cím, valamint Gyomaendrıdért
Emlékplakett adományozásában részesülı kitüntettek.
Önkormányzati intézmények vezetıi, a helyi és a megyei sajtó képviselıi
Szabóné Galambos Éva jegyzıkönyvvezetı

A Himnusz elhangzása után Balázs Andrea a gyomaendrıdi Komédiás Kör örökös tagja, a
Shakespeare Színiakadéma végzıs növendéke szavalta el Jankovich Ferenc Forradalom címő versét.
Dr. Dávid Imre polgármester köszöntötte a Képviselı-testület jelenlévı tagjait, a megjelent
vendégeket valamint az ünnepi testületi ülés valamennyi résztvevıjét. Külön köszöntötte Domokos
László urat országgyőlési képviselıt, a Békés Megyei Közgyőlés elnökét, a jegyzı, aljegyzı urat, a
kitüntetetteket, akik a mai alkalomból kitüntetést fognak átvenni.
A városban több helyszínen zajlottak ünnepi megemlékezések, az endrıdi településrészen 900 órakor
kezdıdött az ünnepség egy ünnepi szent misével, majd folytatódott a Nepomuki Szent János szobor
avatóval és ünnepélyes átadással, felszenteléssel, majd a kopjafánál egy ünnepi megemlékezéssel
zárult az endrıdi településrész megemlékezése.
A város gyomai részén 1100 órakor kezdıdött a megemlékezés Hısök emlékmőnél koszorúzással és
ünnepi mősorral.
Ezen ünnepi megemlékezések alkalmával 1989. Október 23-a a köztársaság kikiáltásának napjára, ezt
megelızıen 1956. Október 23-a a forradalom napjára emlékeztünk.
A jelenlegi ünnepi testületi ülés alkalmából rendhagyóan a kitüntetettek köszöntésére szolgál, akik a
legtöbbet tettek, mai is tesznek a város jelene és jövıje érdekében.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 20 fıs tagságból jelen volt 18 fı képviselı. Dr. Kovács
Béla és Tótka Sándor képviselık hiányoztak az ülésrıl.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Dezsı Zoltán és Gellai Imre alpolgármester urakat.
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Felkérte Megyeri László aljegyzı urat, röviden ismertesse a kitüntettek életútját.
Megyeri László aljegyzı
Tisztelt ünnepi képviselı-testületi ülés!
Kedves Vendégek!
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának képviselı-testülete a magyar milleniumi évfordulós
ünnepségek záró és az új évezred nyitó évének alkalmából Díszpolgári cím és Gyomaendrıdért
kitüntetı emlékplakett adományozásáról döntött a település társadalmi, gazdasági, mővészeti életében,
kereskedelmi, kulturális, oktatási, egészségügyi tevékenységében kimagasló szakmai és hivatásbeli
érdemek elismerése.
Dr. Pikó Béla nyugalmazott fıorvos Gyomán született 1917-ben. Tanulmányait befejezve, szülıhelyén
Gyomán körzeti orvosként szolgálta a település lakosságát. 1964-tıl nyugdíjba vonulásáig a
belgyógyászati szakrendelés vezetését látta el lelkiismeretesen, idıt és fáradságot nem kímélve.
Példamutató életvitele, emberséges és udvarias magatartása az orvosi pályafutását meghatározó
segítıkész és kollegiális kapitusa, szülıföldjéhez való ragaszkodása méltán lehet példaképe aktív
nemzedékünknek. Lelkiismeretesen és szakmailag kifogástalanul végzett munkássága és a személyét
övezı köztisztelet kifejezéseként Gyomaendrıd Város önkormányzatának képviselı-testülete Dr. Pikó
Béla nyugalmazott fıorvost Gyomaendrıd Város Díszpolgárává fogadja.
Hölgyeim és Uraim!
Kis László városunk elismert kereskedıje szerényen a vásárlók felé megnyilvánuló jó értelemben vett
alázattal gyakorolja hivatását immár 30 éve. Kis László 1969-ben érettségizett a helyi gimnáziumban
kereskedelmi szakon. Kivételes kereskedelmi kultúráját Gyomaendrıdön sajátította el, melyet
munkássága során szüntelenül gyarapított és megosztott munkatársaival. A kimagasló mesterségbeli
munkássága elismeréseként kétszer is megkapta a kiváló dolgozó címet. Városunk kereskedelmében
kifejtett példamutató és szakmailag kifogástalanul végzett munkája elismeréseként Gyomaendrıd
Város önkormányzatának képviselı-testülete Kis László kereskedınek Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakettet adományoz.
Tisztelt Ünnepi ülés!
A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium évtizedekig a település egyetlen érettségit
adó iskolája volt. Gyomaendrıd és a környezı települések fiataljait készítette, készíti fel a
továbbtanulásra.
Felvételi eredményei magasan az országos és a megyei átlag fölött van. Régi diákja közül sokan a
tudományos és a gazdasági élet elismert, megbecsült személyiségei, továbbá a gyomaendrıdi
értelmiségi társadalom jelentıs része a helyi gimnáziumban érettségizett.
Az iskola az utóbbi évtized kihívásainak képes volt megfelelni, az új oktatási formák bevezetésével
így a demográfiai hullámvölgy ellenére tanulóinak összlétszáma ma több, mint valaha. Városunk
középfokú oktatásában huzamosabb ideje kifejtett kimagasló pedagógiai munka elismeréseként
Gyomaaendrıd Város önkormányzatának képviselı-testülete a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium kollektívájának Gyomaendrıdért kitüntetı Emlékplakettet adományoz.
A kitüntetést átveszi Honti Judit igazgatóhelyettes.
Kedves Vendégeink!
1991-ben két pedagógus és egy tucat középiskolás diák elhatározta, hogy saját épülésükre és
szórakoztatásukra alakítanak egy diákszínjátszó társulatot Komédiás Kör néven. Az öntevékeny
amatır mővészeti csoport az elmúlt évtizedben közel ötszáz diák számára nyújtotta a színjáték az
elıadó mővészet sokoldalú, de nehéz világát, amely viszont sok tanítványnál pozitív
személyiségfejlıdést eredményezett.

253

A Komédiás kör fennállása óta sikert sikerre halmozott a színjátszó fesztiválokon és bemutatókon. Az
országos és megyei lapokban gyakran méltatták a fesztiválokon elért minısítéseiket. Hazánk más
tájain túl sikerrel szerepeltek már Aradon, Nagyenyeden, Losoncon, Kovácsfaluban, Torockón és
Magyarlapádon is. A város hírnevének gyarapításában szerzett érdemei és az amatır
diákszínjátszásban kifejtett kimagasló munka elismeréseként Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
képviselı-testülete a Komédiás kör részére Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettet adományoz.
A kitüntetést átveszi Hajdú László a kör mővészeti vezetıje.
Ezt követıen Domokos László országgyőlési képviselı, a Békés Megyei Közgyőlés elnöke
köszöntötte a kitüntetetteket.
Tisztelt Ünnepi testületi ülés!
Tisztelt ünnepeltek!
Tisztelt vendégek!
E méltóságteljes ünnepi nap alkalmából, amelyen a képviselı-testület elhatározta, hogy a település
életében meghatározó személyeknek és szervezeteknek elismerést ad, ennek keretében további jó
munkát és jó egészséget kívánva átadta az ünnepeltek részére egy olyan maradandó emléket, amely
arra emlékeztet, hogy a múltat ismerni kell, a múlt ismeretébıl lehet meghatározni a jelent, illetve
lehet kijelölni a jövıbeli célokat. Ehhez legméltóbb lehet, Békés Megye Milleniumi Bizottsága 2001.
augusztus 20-i kiadásában megjelent Békés Megye képes krónikája címő kiadványa.
A kiadványokat átadta Domokos László.
A kitüntetések átadását követıen Dr. Dávid Imre polgármester az alábbiakat mondta:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy a kitüntetetteknek mindannyiunk nevében még egyszer gratuláljak, további sok
sikert
munkájukban és magánéletükben!
K.m.f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Dezsı Zoltán
alpolgármester

Gellai Imre
alpolgármester
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