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Az ünneplı közönség a déli harangszó után meghallgatta a Himnuszt
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 Dr. Latorcai
János, Domokos László és Földesi Zoltán Országgyőlési képviselı urakat. Ezúton mondott
köszöntetett Latorcai János úrnak, a forradalom 48. és a magyarköztársaság kikiáltásának 15.
évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen mondott ünnepi beszédért.
Köszöntötte a Gyomaendrıdért Emlékplakett kitüntetések kitüntetettjeit, és azok hozzátartózóit,
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 19 fıs képviselı-testületbıl jelen volt 18 fı, ifj.
Dógi János képviselı távolmaradásának okát nem jelezte. Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona
Lajos alpolgármestert és Jenei Bálint képviselı urat.
Az ünnepi ülésünk keretében kitüntetések átadására kerül sor.
Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Díszpolgári Cím és a Gyomaendrıdért kitüntetı
emlékplakett alapításáról és adományozásáról 1991-ben alkotott rendelete értelmében a helyi a civil
szervezetek javaslatai alapján az Október 23-i Nemzeti Ünnep alkalmából ez évben négy
emlékplakettet adományozott három személy és egy szervezet részére.
Tisztelettel felkérte Megyeri László narrátort a képviselı-testület döntésének ismertetésére.
Megyeri László narrátor: Csalah Ferenc 1923-ban született Gyomán. 1948-tól 10 éven át aktív
labdarugó volt Gyomán de a labdarúgástól nem tudott elszakadni az azóta eltelt 45 év alatt sem.
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Elıbb a tartalék csapat, majd közel 10 évig a gyomai elsı csapat intézıje- mindenese volt. Hosszú
idın át szervezte a klub baráti körét, és ma nyolcvanadik évében is ott található mindig a
Gyomaendrıd FC minden mérkızésén, minden eseményen, ahol segíteni, tenni lehet valamit a
labdarúgásért.
A labdarúgás iránti olthatatlan szeretete akkor sem tántorította el, amikor a klub nehéz helyzetben volt,
hanem kereste hol, miben tehetne valamit a nehézségek megoldásáért. Mindezért soha nem kért mást,
csak sportszerő csapatot, és jó játékot.
Önzetlen sportemberi munkásságáért Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
Csalah Ferencet Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Fülöp Imréné nyugdíjas óvodapedagógus 1953. augusztus 1-tıl dolgozott Endrıdön mint óvónı. Hét
évig beosztott óvónıként az újtelepi óvodában, majd a Blaha úti óvodában lett vezetı. Ez idı alatt
tanította a szakma szeretetére a szarvasi Óvóképzı nyári gyakorlatot töltı hallgatóit. 1967-ben
gyakorló óvodai óvónıi vizsgát tett, illetve másod oklevelet szerzett. Pályafutása során szakmai
továbbképzéseket vezetett a járás óvónıinek ének-zene szakmódszertanból és matematika
módszertanból.
Társszerzıje volt a „Munkára nevelés az osztatlan óvodai gyermekcsoportban" kézikönyvnek és más
módszertani kiadványnak is. Nyugdíjazásáig látta el az endrıdi óvodák vezetıi óvónıi feladatát.
Pályája során mindvégig a Pedagógus Szervezet tagja volt és jelenleg is a nyugdíjas tagozatban
aktívan tevékenykedik. Az Endrıdiek Barátikörének és a Honismereti Körnek tagja. A gyermekek
végtelen szeretete, megértése, nevelése vezérelte. Akkor volt boldog, ha mosolygós gyermek arcok
vették körül.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete óvodapedagógusi munkásságának
elismeréseként Fülöp Imrénét Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Iványi László plébános, városszerte közismerten „Laci Atya", közel 25 éve teljesít papi szolgálatot
melybıl 15 éve szülıvárosában Endrıdön. 1996-tól ellátja Hunya község lelkipásztori feladatait is.
Iványi plébános úr lelkipásztori munkája mellett iskolaalapitó, és templomépítı is, hiszen
lelkipásztorsága idején felújításra került az endrıdi templomtetı, épült fel a gyomaendrıdi szent
Gellért Katolikus Általános Iskola és a korszerő iskolai tornaterem, épült újjá a villámcsapás miatt
leégett hunyai Szent László templom és a plébánia épület. Iványi László e nagyléptékő feladatok
mellett idıt szakít a Városunk címő helyi újság egyházi rovatának szerkesztésére, technikailag is segíti
a lap megjelenítését, szerkeszti annak internetes változatát.
A helyi önkormányzat munkájában, - elsısorban a humánpolitikai szakterületen - évek óta részt vesz
bizottsági tagként. A Békés Megyei Szociális Közalapítvány kurátora, és több más helyi civilszervezet
alapítója, illetve kurátora. Lelki vezetıje a Templomos Lovagrend Tiszántúli Contúriájának,
tiszteletbeli lovag. Iványi László plébános mindezeken túl a város Gondozási Központjában élık lelki
gondozását is különös nagy gonddal és szeretettel végzi.
Városunk társadalmi életének folyamatos szereplıje, aki nélkülözhetetlen technikai segítséget nyújtott
a Gyomaendrıdi Ki kicsoda? címő könyv elkészítéséhez, illetve lelkesedéssel vesz részt
Gyomaendrıd testvérvárosi kapcsolatainak építésében is.
A gyomaendrıdi emberek lelki gondozásán túl a településünk kulturális örökségének megırzéséért,
gyarapításáért, a mőemlékek védelméért és a nemzeti vagyon gyarapításáért végzett átlagon felüli
munkásságáért Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Iványi Lászlót, plébánost
Gyomaendrıdért kitüntetı emlékplakettben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
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A Színfolt Mazsorett Csoport 1994-ben alakult. Az elmúlt tíz év során több, mint száz gyermek
sajátíthatta el a tánckultúra sajátságos formáját. A csoport önképzı, készségfejlesztı csoportként
indult az iskola berkein belül. Céljuk a szabadidı hasznos eltöltése, a mozgáskultúra fejlesztése és
nem utolsó sorban a közösség összetartó- és formáló erejének erısítése volt.
Az évek során a csoport olyan szintre fejlıdött, hogy kinıtte az iskolai rendezvényeket. Évente több
alkalommal emelik városi rendezvényeink színvonalát. A csoport színvonalas tevékenységének
megismerésével számos megyei rendezvényre kapnak meghívást. A népszerő bemutató mősorokon túl
több minısítı versenyre és országos rendezvényre meghívást kapnak, melybıl több tucat érmes
helyezéssel tértek haza.
Gyomaendrıd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete csoport fenállásának 10 éves évfordulója
alkalmából emlékplakettet adományoz a Színfolt Mazsorett Csoportnak. A kitüntetést a csoport
mővészeti vezetıje Hunya Jolán veszi át.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Dr. Dávid Imre polgármester még egyszer gratulált a kitüntetetteknek, a képviselı-testület az eddigi
áldozatos és kitartó munkájukat ismerte el ezzel a kitüntetéssel. További sikeres életutat, nagyon jó
egészséget, kívánt mindannyiuknak, majd az ülés bezárása elıtt kérte az ünneplı közönséget, hogy
együtt hallgassák meg a Szózatot.

Szózat.

K. m. f.
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