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JEGYZİKÖNYV
Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2003. október 23-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, Hangya Lajosné, Ifj. Dógi
János, Jakus Imre, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Knapcsek
Béla, Timárné Kozma Ágnes, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
A Díszpolgári cím és a Gyomaendrıdért Emlékplakett kitüntetések
kitüntetettjei
Domokos László és Földesi Zoltán Országgyőlési képviselı urak,
Ludger Stüve Schöneck Város polgármestere, és delegációja
Önkormányzati intézmények vezetıi, a hivatal osztályvezetıi, meghívott
vendégek, a sajtó képviselıi, és érdeklıdı állampolgárok
Az ünneplı közönség a déli harangszó után elsıként a Magyar Himnuszt, majd Német Himnuszt
hallgatta meg.
Megyeri László narrátor köszöntötte a jelenlévıket Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének az
október 23-i nemzeti ünnep tiszteletére rendezett ünnepi képviselı-testületi ülésén, majd felkérte Dr.
Dávid Imre polgármestert az ülés megnyitására.
Dr. Dávid Imre polgármester Gyomaendrıd város önkormányzata nevében nagy tisztelettel
köszöntötte az ünnepi képviselı-testületi ülés minden résztvevıjét. Külön köszöntötte Schöneck város
delegációját, Ludger Stüve urat, a delegáció vezetıjét, Schöneck város polgármesterét. Köszöntötte
Domokos László és Földesi Zoltán Országgyőlési képviselı urakat. A Díszpolgári Cím és a
Gyomaendrıdért Emlékplakett kitüntetések kitüntetettjeit, és azok hozzá tartózóit, családtagjait.
Köszöntötte az intézmények vezetıit, a megjelent érdeklıdı állampolgárokat, és nem utolsó sorban
Gyomaendrıd Város Képviselı-testületének tagjait.
Megállapította, hogy az ünnepi ülés határozatképes, a 18 fıs képviselı-testület teljes létszámmal jelen
volt. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos alpolgármestert és Jakus Imre képviselı urat.
Ma október 23-án visszaemlékezünk, és ünnepelünk. Visszaemlékezünk az 1956-os forradalomra, a
Köztársaság kikiáltásának évfordulójára. A mai ünnepet mindkét településen méltósággal, szép
környezetben és legfıképpen jó idıben ünnepelhettük meg. Itt kívánta megköszönni az országgyőlési
képviselı uraknak, hogy jelenlétükkel emelték az ünnep hangulatát, köszöntıjükkel méltatták az
ünnepi napot.
A mai ünnepi ülésen emlékezünk azokra az emberekre, aki sokat, a sok közül is talán legtöbbet tettek
Gyomaendrıdért. E tevékenységüket Gyomaendrıd város Képviselı-testülete Díszpolgári Cím és
Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett adományozásával ismeri el, és adja át a kitüntetéseket a mai
ünnepi ülésen.
Ugyanakkor a mai ülésen kerül sor a Schönek és Gyomaendrıd testvérvárosi oklevelének ünnepélyes
aláírására. A múlt és a jelen mellett a jövıben is gondolkodnak, építjük, és együtt akarunk haladni, mi
Magyarok Európával 2004. május 1. után az Európai Unióba.
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E gondolatok jegyében a mai ünnepi ülést megnyitotta, és ünnepélyes tanácskozást kívánt
mindannyiunknak.
Megyeri László narrátor megköszönte a Polgármester úr megnyitó szavait, majd kérte, hogy az
ünnepség nyitányaként hallgassák meg a Városi Zene-és Mővészeti Iskola fuvola kvartettje
elıadásában egy részletet Csajkovszkij Diótörı címő mővébıl.
Elıadók: Halász Valéria, Molnár Nóra, Szurovecz Zsuzsanna és Timár Beáta.
Csajkovszkij: Diótörı (részlet)
Megyeri László narrátor a következıkben elmondta, az ünnepi ülés elsı napirendjében kitüntetések,
és elismerések átadására kerül sor.
A gyomai 2.sz. Általános Iskola egykori igazgatója 33 évig dolgozott településünkön. Zsiga Bácsi –
ahogy İ többek emlékezetében él – sokat tett a színvonalas oktató-nevelı munka biztosításáért, és a
vezetése alatt állt intézmény fejlesztéséért. Kezdettıl fogva aktív közéleti ember volt. 1967-tıl négy
ciklusban országgyőlési képviselı. Képviselıi tekintélyét és lehetıségeit felhasználva fáradhatatlanul
tevékenykedett a térség ezen belül különösen Gyoma és Endrıd fejlıdésének felgyorsulásáért.
Munkásságának elismeréséül Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a város
díszpolgárává fogadta Varga Zsigmond nyugdíjas iskolaigazgatót, településünk egykori országgyőlési
képviselıjét.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Hölgyeim és Uraim!
Városunk szülötte, a fiatalon elhunyt Varjú Vilmos, a tokiói Olimpia bronzérmes súlylökıje kitőnı
sporteredményeivel, európai bajnok címével öregbítette városunk hírnevét.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „Díszpolgári” címmel tiszteleg emléke
elıtt.
A kitüntetést özvegye kérésére fia veszi át.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Ladányi Gáborné 12 tanéven keresztül következetes munkával és beosztottjai felé példamutatással
vezette a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolát és Diákotthont. Segítette az intézményt névadójának
megválasztásában és a Rózsahegyi napok színvonalas megrendezésében. Vezetése alatt került
kidolgozásra az iskola pedagógiai programja és helyi tantervei, melyek példaértékő dokumentumok és
ezekre alapozva a vezetés alatt állt tantestület gyermekközpontú, eredményes oktató-nevelı munkát
végzett.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Ladányi Gábornét Gyomaendrıdért
Kitüntetı Emlékplakettben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
A SIKÉR Sütıipari és Kereskedelmi Kft. jelentıs szerepet tölt be a város közellátásában. Minıségi
termékeinek forgalmazásával 10 éve a város lakosságának szolgálatában áll. Szolgáltatásainak sikerét
magas nettó árbevételük is igazolja.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyomaendrıdért Kitüntetı
Emlékplakettet adományoz a SIKÉR Sütıipari és Kereskedelmi kft. kollektívájának.
A kitüntetést a társaság tulajdonosai megbízásából Szabó Béla veszi át.
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A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Tisztelt Ünnepi Képviselı-testületi Ülés!
A helyi kitüntetések átadását követıen miniszteri elismerések átadására kerül sor.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Ladányi Gáborné
iskolaigazgatót Pedagógusi Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztere Varjú József
iskolaigazgató helyettest Pedagógusi Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
Ez év tavaszán a németországi Schöneck városa polgármestere meghívására Dr. Dávid Imre
polgármester vezetésével önkormányzati delegáció járt a hangulatos német kisvárosban. A július
elején Schöneckben járt önkormányzati delegáció célja a testvérvárosi kapcsolat felvételének
elıkészítése volt.
A viszonthívást elfogadva Schöneck delegációja mai ünnepségünk díszvendége.
A díszvendég delegáció tiszteletére Varga Éva 11. osztályos gimnáziumi tanuló Michaelis:
Trauerweide címő versét adta elı.
Megyeri László narrátor megköszönte az elıadást, majd elmondta, Schönecki vendégeink korábban
Gyomaendrıdön szerzett benyomásai és a nyári látogatás eredményeként a felek
szándéknyilatkozatban fejezték ki, hogy a két város között hivatalos partneri – testvérvárosi –
kapcsolat jöjjön létre.
Schöneck és Gyomaendrıd polgármesterei a döntéshozó testületek egyetértésével megállapodtak,
hogy ma, itt Gyomaendrıdön kerüljön sor a testvérvárosi kapcsolatok felvételérıl szóló okiratok
ünnepélyes aláírására.
Felkérte Ludger Stüve és Dr. Dávid Imre polgármester urakat, hogy a testvérvárosi kapcsolat felvételét
szentesítı szerzıdést parafálják, kézjegyükkel lássák el.

A testvérvárosi oklevelek aláírását követıen a polgármesterek a saját példányaikból egyet
kölcsönösen átnyújtottak egymásnak.

Megyeri László narrátor felkérte a díszvendégeket és a kitüntetetteket az ünnepi hozzászólásaik
megtételére.
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Ludger Stüve Schöneck Város polgármestere a jelenlévık köszöntése után elmondta, ma és a tegnapi
nap folyamán nagyon szívélyes, vendégszeretı fogadtatásban volt része a német delegációnak. A mai
napon aláírt testvérvárosi szerzıdés még Magyarország Európai Unióba történı belépése elıtt történt.
Ez egy évvel ezelıtt még nehezen lett volna elképzelhetı. Mindannyian jól emlékezünk a
hidegháborúra, amely Európát két részre osztotta. Kelet-és Nyugat között volt egy határ, amely
akadályozta a szabad eszmecserét nyugat-és kelet között. Jól emlékezünk arra, hogy a magyar népnek
milyen nagy köze volt ahhoz, hogy ez a határ megszőnjön. Megnyitottuk a határainkat és lehetıvé
tettük, hogy az egykori Német Demokratikus Köztársaságból az út nyugatra nyíljon. Ez nagyon
kedves volt számukra, és nem fogjuk elfelejteni, mi köszönni valónk van e miatt.
A testvérvárosi szerzıdés aláírását Európai gondolkodás szellemében tettük, Európa nem szabad, hogy
csak papíron létezzen, hanem át is kell élni. Az Európai élet jelentse azt, hogy egymást megtanuljuk
érteni. A fiatalok számára a barátság önkéntesen értendı dolog volt, csak az idısebbek emlékeznek és
tudják még mit hozott ez a II. Világháború után Európának. Mi németek nem tudjuk nem meg nem
történné tenni azt, ami a II. Világháborúban volt, - nem tudunk más tenni, mint a népüktıl elnézést
kérni. Ami akkor történt, azért apáink és anyáink a felelısek.
A testvérvárosi kapcsolatot szeretnék aktívvá tenni, szabadságot, barátságot a népeink között. Hisszük,
és reméljük, hogy ez a kapcsolat nagyon sokoldalú, reményteljes- sok kapcsolattal fog megtöltıdni.
Reméljük, hogy az emberek ebben a kapcsolatban egymásra találnak, hiszen a csere lehetıségek
számtalanok. Nálunk is az egyesületek sokasága várja azt, hogy ez az egész kapcsolat mozgásba
kerüljön. A delegáció tagjainak összeállításakor nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy egyesületekszervezetek tagjai is itt legyenek az elsı kapcsolatok, barátságok megteremtıdésénél. Ugyanakkor
nem szabad megfeledkezni a gazdasági kapcsolatokról sem. Magyarország Európai Uniós
csatlakozása esetében a lehetıségek megnyílnak a népek számára, amely lehetıségeket miért ne lenne
szabad kihasználni.
Befejezésül, ismételten megköszönte a német delegáció szívélyes fogadtatását, és reméli, hogy ez a
kapcsolat nagyon sikeressé fog válni.
Ludger Stüve által elmondottakat Hornok Béla fordító tolmácsolta magyarnyelven az ünneplı
közönség felé.
Varga Zsigmond Gyomaendrıd Város Díszpolgára ıszinte tisztelettel és emberbaráti szeretettel
köszöntötte a köztársaságunk történelmi nevezetességő ünnepén megjelent kedves vendégeket.
Köszönte meghívását, és azt a megtisztelı gesztust, hogy Gyomaendrıd Város Díszpolgárává avatták.
Számára ez a mai nap, ez az esemény a szépek egyik legszebbike. Amióta megkapta a képviselıtestület döntésérıl szóló értesítést, sokszor végigpergette a közel fél évszázados gyomaendrıdi
életének eseményeit. Mint pedagógus és iskolaigazgató örömmel emlékszik vissza évtizedekre
visszamenıleg, arra a sok mosolygós gyermekarcra, akikkel iskolai, társadalmi ünnepségek
alkalmával találkozott. Azóta ık is felnıtt emberekké értek, építıi városunknak. Öröm látni, hogyan
épül, szépül városunk. Eltőntek a kockaköves utak, kiépült a gázvezeték, a víz-és csatornarendszer,
munkahelyek teremtıdtek, száz számra épületek a szebbnél szebb családi otthonok. Szerteágazó
iskolarendszer, új korszerő egészségügyi létesítmény. Örül annak, hogy ı is részese lehetett ennek az
építımunkának. Betöltötte 80. életévét – átadja a stafétabotot.
İszinte szívvel kívánta, hogy a város lakossága ırizze meg emlékezetébe, és építse tovább boldog,
békés otthonát, hozzá értı és felelısségteljes vezetıik irányításával.
Legyen sok örömük, abban a gyümölcsözınek ígérkezı kapcsolatban, amelyre most tették aláírásukat
Schöneck Város népével együtt.
Domokos László Országgyőlési Képviselı az alábbi szavakkal méltatta ezt a mai ünnepi eseményt.
Október 23-a a Nemzeti ünnep nagyszerő alkalom arra, hogy az elmúlt évtizedekben a sikeresen és
eredményesen elvégzett munkát, a sikereket elért embereket Díszpolgári Cím és a Gyomaendrıdért
emlékplakett kitüntetéssel ismerjék el. A múltban nagyon fontos megtalálni Gyomának és Endrıdnek,
ma már Gyomaendrıd közösségének azt az egyetértést, békét és összefogást, hogy elismerje és
megbecsülje az elmúlt évtizedekben elért eredményeket, a végzett munkát, és közösségével ezt a
döntést meg is merje hozni. Ehhez ıszinte szívvel gratulált, hiszen a jövı számára adnak mintát azzal,
amit az elmúlt években, évtizedekben tettek ezért a városért, közösségért. Eddigi munkájukkal
megmutatták az utat, amelyet reméljük nagyon sokan fognak követni a jövıben is.
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Nagyon fontos, hogy az Európai Uniós csatlakozást megelızıen ez a város nem az ellenségeit, hanem
a barátait győjti. A közös munkálkodás, a kultúra megértése együttesen visz bennünket elırébb,
amelyet ezúton kívánt megköszönni. Ludger Stüve polgármester úr határozottan tett ajánlatot arra,
hogy minél több közösség, ember találja meg egymás között a kapcsolatot, amihez sok sikert kívánt.
Egy testvérvárosi kapcsolat akkor válik teljessé, ha közösségek kisebb közösségek szintjén is
megtalálják egymás barátságát és békéjét.
Elismerését fejezte ki a kitüntetettek számára, sok sikert és jó jövıt kívánt mindannyiuknak,
mindannyiunknak.
Földesi Zoltán Országgyőlési Képviselı ıszinte szívvel gratulált a kitüntetetteknek. Megköszönte,
hogy életútjuk alatt végzett munkájukkal településüket gazdagították. A köszönet hangjai mellett azt
kívánta, hogy büszkén viseljék ezt a címet, nagyon sokáig jó egészségben.
Szimbolikus jelentısége van annak, hogy nemzeti ünnepünkön, október 23-án került aláírásra a két
város közötti testvérvárosi megállapodás. Nagyon fontos az, hogy két nép között rendezett legyen a
viszony. Elıdeink is felismerték annak fontosságát, hogy testvérvárosi kapcsolat kell, hogy gazdagítsa,
erısítse azt az együvé tartozást, ami be fog következni az Európai Unió-hoz való csatlakozással. Az
ország gazdaságának több mint 80 %-a ehhez a világhoz kötıdik ma is, és ha akarjuk, ha nem az
emberi kapcsolatok tekintetében is így lesz, hiszen a mi gyermekeink, unokáink több európai nyelvet
beszélı felnıttekké lesznek, számítógépes ismerettel, európai kultúrával. Elıfordulhat az is, hogy
többen közülük az uniós országokban, akár német országban fognak munkát vállalni. És reméljük el
fog jönni az az idı is, amikor más országok fiai ebben az országban fogják gazdagítani a gazdasági
kultúrát. Ebbıl a szempontból is nagy jelentısége van ennek az aláírásnak, ennek a szép és gesztus
értékő ünnepségnek. İszintén kívánta, hogy legyen ez a kapcsolat minél tartalmasabb, és gazdagabb,
mert akkor érzi meg igazán saját személyében, saját személyes életében a gyomaendrıdi és a
schönecki polgár, hogy bizony mi egy világ részei vagyunk egy közös gazdag, és reméljük, hogy
részünkrıl is egyre inkább életszínvonalon is gazdagodó világ részeié.
A két városról elmondhatjuk, hogy hasonló „cipıben” jár, hiszen mint ahogy Gyomaendrıd is hosszú
évekig két településrészébıl – Gyomából és Endrıdbıl- állt különállóan, úgy Schöneck városa három
településrész együttesébıl jött létre. Így akár a gondjaik és problémáik is bizonyára sok mindenben
azonosak. Kívánat, hogy e tekintetben is gazdagodjon a kapcsolat az egymástól ellesett tapasztalatok
sora.
Dr. Kovács Béla képviselı az alábbi szavakkal szólt a díszvendégek felé:
Testvérek lettünk, testvérvárosok. Az ember az életében leginkább a szőkebb családját ismeri, szereti,
de nagyon hasznos dolog, ha az életben a tágabb famíliát, a baráti kört is ismerjük és szeretjük.
Gyomaendrıd Békés megyében fekszik kiszakíthatatlan a megyébıl. A megyét végig dúlta a tatár,
árvizek pusztították, és kúltur tájat hoztunk létre az utóbbi 300 évben, úgy ahogy a Békés megyét
ábrázoló könyvben látható, nagyon szép dolgok születettek itt. Szépek természeti értékeink, épített
örökségünk.
Békés megye Képviselı-testülete nevében átnyújtotta a könyvet Schöneck Város Polgármesterének,
mely jó útravaló arra, hogy a német testvérváros lakói e város falain kívülre tekintsenek és
megismerjék a megye más településeit is.
Megyeri László narrátor megköszönte a hozzászólásokat, majd felkérte Dr. Dávid Imre polgármestert
a mai ünnepi ülés zárszavaira.
Dr. Dávid Imre polgármester még egyszer gratulált a kitüntetetteknek. Bízott abban, hogy úgy, mint
régen, és ma a jövıben is együtt dolgoznak majd Gyomaendrıd fejlıdéséért.
Remélte, hogy a testvérvárosi szerzıdés aláírásával a két város összefog és a következı idıszakban
még szélesebbre nyitja a kapcsolatot. Az élet viharában a polgármesterek jönnek, a polgármesterek
mennek, de a két település, azok polgárai maradnak. Bízik abban, hogy ezek a polgárok a civil
szervezetek, kulturális egyesületek, intézmények, iskolák és a sport területén, ha lassan is, de meg
fogják egymást ismerni, és igazán ezt a testvérvárosi kapcsolatot tartalommal ık fogják megtölteni.
Mindehhez kívánt mindannyiuknak, a kitüntetetteknek és a két település lakóinak jó erıt, egészséget,
békességet és eredményes együttmőködést.
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Befejezésül kérte az ünneplı közönséget, hogy együtt hallgassák meg az Európai Unió Himnuszát.

K. m. f.

Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
alpolgármester

Jakus Imre
hitelesítı
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