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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. január 30-i ünnepi ülésérıl a
Városháza Nagytermében.
Jelen vannak:

Dr. Dávid Imre polgármester, Katona Lajos alpolgármester,
Babos László, Béres János, Czibulka György, Csányi István, Császárné
Gyuricza Éva, Csíkné Timár Éva, Dezsı Zoltán, ifj. Dógi János,
Hangya Lajosné, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács
Mihály, Knapcsek Béla, Timárné Kozma Ágnes, Vass Ignác, Véháné
Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı
Jakucs Mária jegyzıkönyvvezetı

Dr. Dávid Imre polgármester a Himnusz elhangzása után szeretettel köszöntötte
Gyomaendrıd Város Önkormányzata Díszpolgári cím átadási ünnepi Képviselı-testületi
ülésén az önkormányzat képviselıit, valamennyi megjelent vendéget, melyek sorában külön
köszöntötte Csollány Szilvesztert európa, világ és olimpiai bajnokot, Füleky Andrást az
Ifjúsági és Sportminisztérium fıosztályvezetıjét, Domokos Lászlót városunk országgyőlési
képviselıjét, Földesi Zoltán országgyőlési képviselıt, Molnár Bálint Öcsöd polgármesterét,
Csikász Imre alpolgármestert, Kırösiné Hajzer Judit ISM fıtanácsost, megyei referenst, és
Dr. Kovács Béla megyei tanácsost.
Megállapította, hogy az ünnepi ülés határozatképes, a 19 fıs képviselı-testület teljes
létszámmal jelen volt.
Jegyzıkönyv hitelesítınek kijelölte Hangya Lajosné és Dezsı Zoltán képviselıket.
Tisztelt Ünnepi ülés!
Több évtizede már annak, hogy egy gyomai tornász edzı, Varga Lajos vezetésével évente
sok-sok ifjú tornász reménység látogat hozzánk, hogy hangulatos városunkban töltse kemény
edzéssel, és felkészüléssel sportolói pályafutásának elsı szakaszát.
1986 óta Gyomaendrıd Városához egy ilyen sportbaráti kapcsolat köti egyik kiemelkedı
tornász honfitársunkat – Csollány Szilveszter - is, aki pályafutásának eddigi eredményeivel
méltán sorakozott fel a nagy elıdök mellé.
Városunkba az elmúlt években magánemberként is sőrőn „hazalátogató” sportember már
néhány éve is tucatnyi magyar bajnoki, európa- és világbajnoki helyezéssel és éremmel
büszkélkedhetett.
Pályafutását több mint két éve az olimpiai játékokon, majd az elmúlt év novemberében
Debrecenben a Tornász Világbajnokságon győrőn szerzett aranyérmével koronázta meg,
melyre mi Gyomaendrıd Város polgárai is méltán büszkék vagyunk.
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Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 331/2002. (XII. 19.) számú
határozatával kiemelkedı sportpályafutása elismeréseként, megbecsülésének, és tiszteletének
kifejezéseként Csollány Szilveszter tornásznak Gyomaendrıd Város Díszpolgára címet
adományozta, és nevét e teremben réztáblán örökíti meg az utókor számára.
A köszöntı után Gyomaendrıd Város nevében átnyújtotta a díszpolgári címet kifejezı
oklevelet Csollány Szilveszternek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Felkérem szólásra Füleky András Urat a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium
fıosztályvezetıjét.
Füleky András fıosztályvezetı köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket, majd átnyújtotta
a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium képviseletében Dr. Jánosi György miniszter úr
személyes üdvözletét e jeles alkalomból.
Megítélése szerint egy nagyon fontos, mondhatni történelmi az a pillanat, amikor egy város a
rendelkezésére álló legnagyobb elismerést nyújtja egy olyan polgárnak, aki ezer szállal
kötıdik a városhoz, de nem ennek a városnak a szülötte, nem itt éli az életét.
Ünnep ez a magyar sportnak is, nem csak Csollány Szilveszternek, hiszen egy közösség egy
olyan személy tevékenységét ismerte el, aki valamiben dicsıséget szerzett az országnak, ami
jelen esetben a sport, ezen belül a tornasport.
Csollány Szilveszter pályája és eddigi eredményei méltán vésetnek a réztáblába, hiszen
eredményivel valóban a legnagyobbak között tartják számon a magyar sport történetében.
Nyilván, hogy az olimpiai bajnoki címe, a világbajnoki aranyérme predesztinálja ıt arra, hogy
büszke legyen rá az ország. Az, hogy egy 16.000 lakosú város olyan közelinek érzi az İ
személyét, és olyan erısnek érzi a kötelékeket, amellyel Csollány Szilveszterhez tartozik,
nagy elismerése, nem csak az embernek, hanem az ember kötıdésének, kapcsolatainak és a
magyar sport kapcsolatainak.
Nagyon büszke lehet a magyar sport arra, hogy vannak olyan edzık, akik képesek ilyen
tornászokat nevelni. Az, aki ide hozta annak idején edzıtáborozni a fiatalokat, - az a mester,
az itt helyet foglaló szövetségi kapitány, aki Csollány Szilvesztert sikerrıl-sikerre vezette az
elmúlt évtizedekben.
Gratulált a díszpolgári címhez, és átadta a minisztérium vezetésének jókívánságait. Végül
nagy tisztelettel megköszönte a Képviselı-testületnek ezt a döntést, mellyel a magyar sport
egy kiválóságát ismerték el.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte a Fıosztályvezetı úr hozzászólását, majd átadta a
szót Domokos László országgyőlési képviselınek.
Domokos László országgyőlési képviselı köszöntötte Csollány Szilveszter világbajnokot, a
képviselı-testület tagjait, a polgármester urat és valamennyi megjelent vendéget.
Ez a mai nap nem csak Gyomaendrıdnek, hanem a tornasportnak is az ünnepe, hiszen a
nagyon hosszú, kemény munka elérte csúcsát, elérte sikereit, amely mögött egy emberi akarat,
tettrekészség, és küzdeni tudásnak kell lennie. A tornasportra nagyon is ráfér, hogy sikerei,
példaképei legyenek, hiszen az elmúlt évtizedben születtek szép eredmények, de a háttér, az a
széles kör, amibıl kiválasztódnak a sikeres sportolók, bizony nehéz, és küzdelmes. Békés
megyében nem túl régen, szintén a tornasport egyik kiemelkedı alakja Ónodi Henrietta kapott
Díszpolgári Cím oklevelet Kondoros község önkormányzatától. Úgy tőnik, hogy a megyében
élık szeretik és elismerik a tornasportot.
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A maga részérıl megköszönte a képviselı-testületnek, hogy a díszpolgári címet odaítélte,
köszönte a városnak, hogy szereti a tornasportot, és Csollány Szilveszternek, hogy
oroszlánrészt vállalat abban, hogy mindez létrejöhetett.
Gratulált a Díszpolgári Címhez, és további sikereket kívánt.
Dr. Dávid Imre polgármester megköszönte Domokos úrnak a köszöntı szavakat, majd
szólásra kérte fel Varga Zoltán megyegyőlési elnök képviseletében Dr. Kovács Béla megyei
tanácsnokot.
Dr. Kovács Béla tanácsnok Békés Megye Képviselı-testülete nevében köszöntötte Csollány
Szilveszter világ - és olimpiai bajnokot.
Maga is őzte ezt a sportot, és testnevelı tanárként tanította sok éven keresztül, így nagyon jól
tudja, milyen iszonyú munka, tehetség, és akarat kell ahhoz, hogy valamilyen szintet elérjen
az ember, arról nem beszélve, hogy olimpiai vagy világbajnok legyen.
Úgy vélte, hogy évtizedeken keresztül Varga Lajos edzı, aki annak idején idehozta
edzıtáborozni Csollány Szilvesztert a többi tornásztársával együtt, kettıs missziót teljesített.
Egyrészt megismertette vidékünket, annak szépségeit, természeti adottságait a budapesti
fiatalokkal, másrészt az itteni gyerekek számára megmutatta, milyen hallatlan munka, kitartás
kell ahhoz, hogy eredménye legyen annak, amit csinálnak.
A maga részérıl Csollány Szilveszterre úgy tekint, mint a magyar ifjúság egyik példaképére.
Véleménye szerint a jövıben is – az Európai Unióba történı csatlakozás után is – a befektetett
munka el kell, hogy érje a jutalmát, és ez a példa kell, hogy lebegjen valamennyiünk elıtt,
melyhez Csollány Szilveszter nagyon jó próféta. Remélte, hogy az ı személyisége, vonzása
nagyon sokakat magával ragad majd.
Végezetül gratulált a díszpolgári cím kitüntetéshez.
Dr. Dávid Imre polgármester átadta a szót Csollány Szilveszter kitüntetettnek.
Csollány Szilveszter európa, világ és olimpiai bajnok, Gyomaendrıd Város Díszpolgára
megköszönte Gyomaendrıdnek a kitüntetı cím adományozását. Nagy meglepetés volt
számára, mikor értesült az önkormányzat ezen döntésérıl.
Elsı alkalommal 1989-ben járt a településen. Nyugodtan mondhatja, hogy nagyon hamar
megszerette Gyomaendırdöt, az itt élı embereket, és úgy érzi azok is megszerették ıt a
hosszú évek során. Megígérte, hogy ezek után is rendszeresen ellátogat a településre, és
tisztességes polgára lesz Gyomaendrıdnek.
További hozzászólás nem volt, Dr. Dávid Imre polgármester befejezésként felolvasta Dr.
Jánosi György gyermek, ifjúsági és sportminiszter úr nem régen érkezett dísztáviratát, melyet
ezen alkalomból küldött Gyomaendrıdre.
Tisztelt Polgármester Úr, Gyomaendrıdiek!
A magyar tornasport története nagy gyızelmek, szép diadalok sorozata.
Sokszor sok helyen és méltán csendült föl a magyar himnusz, hogy a sportolóink
világraszóló eredményeit hirdesse.
Örömünkre a hagyományok folytatódnak.
Csollány Szilveszter, európa, világ és olimpiai bajnok az egyik legkiemelkedıbb alakja
hazánk, de a világ tornasportjának is. Eredményei embert próbáló munkáról,
példamutató emberi és sportolói kitartásról tanúskodnak, s az évek során fölmutatott
gyızelmei, európai, olimpiai és világbajnoki címe nemzetünk dicsıségét hirdeti a
sportszeretı nagyvilág elıtt.
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Büszke vagyok rá, hogy a magyar sportért felelıs miniszterként 2002-ben a debreceni
világbajnokságon én adhattam át Csollány Szilveszternek a gyıztest megilletı
aranyérmet.
Hiszem, hogy Gyomaendrıd városa keresve sem találhatott volna méltóbb hazánkfiát,
sportolót e díszpolgári cím viselésére.
Üdvözlettel
dr. Jánosi György miniszter
Ezt követıen arra kérte a jelenlévıket, hogy tekintsék meg e meleg szavakban méltatott
sportembernek és sporttársainak a Sportcsarnokban hamarosan kezdıdı bemutatóját.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
Polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Hangya Lajosné
hitelesítı

Dezsı Zoltán
hitelesítı
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