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Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 2005. 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, Ifj. Dógi János, Hangya
Lajosné, Jenei Bálint, Dr. Kovács Béla, Kovács Mihály, Timárné Kozma
Ágnes, és Véháné Szedlák Ildikó képviselık,
Dr. Csorba Csaba jegyzı, Megyeri László aljegyzı,
A „Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei
Domokos László Országgyőlési képviselı úr,
Önkormányzati intézmények vezetıi, a hivatal osztályvezetıi, meghívott
vendégek, a sajtó képviselıi, és érdeklıdı állampolgárok
Kis Éva jegyzıkönyvvezetı

Az ünnepi Képviselı-testületi ülésen megjelentek meghallgatták 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 Önkormányzatának Képviselı-testülete nevében
nagy tisztelettel köszöntötte az ünnepi Képviselı-testületi ülés minden résztvevıjét. Mindannyiuk
nevében külön köszöntötte Domokos László Országgyőlési képviselı urat, aki a forradalom és
szabadságharc 49. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen ünnepi beszédet mondott.
Köszöntötte a „Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjeit, és azok
hozzátartozóit, 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-testületbıl jelen volt 16 fı,
Jakus Imre és Knapcsek Béla képviselık távolmaradásuk okát elızetesen jelezték.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek kijelölte Katona Lajos alpolgármestert és Jenei Bálint képviselı urat.
Ma ünnepelünk, és emlékezünk. Ünnepelünk, mert 49 év után Magyarországon egy szabad,
demokratikus, nemzeti államban élünk mindannyian, békében. Emlékezünk, hogy mi volt 49 évvel
ezelıtt, emlékezünk azokra, akik életüket veszítették ezen a napon.
Már hagyományként, évrıl-évre, az ünnepi Képviselı-testületi ülés keretében kerül átadásra a
„Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett” átadására.
Fent elhangzott szavaival polgármester úr az ünnepi Képviselı-testületi ülést megnyitotta, és felkérte
Megyeri László aljegyzı urat, hogy ismertesse a Képviselı-testület döntését.
Megyeri László narrátor: Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete, a Díszpolgári Cím és a
„Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett” alapításáról és adományozásáról 1991-ben alkotott
rendelete értelmében a helyi civil szervezetek javaslatai alapján az Október 23-i Nemzeti Ünnep
alkalmából ez évben „Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett”-et adományozott két személy részére.
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Tisztelt megjelentek! Dr. Mikola Julianna 1984. január 1-tıl, azaz több mint húsz éve dolgozik
Gyomaendrıdön, mint belgyógyász fıorvos. Munkájában méltó utóda lett Dr. Pikó Béla díszpolgári
címmel kitüntetett belgyógyász szakorvosnak.
Munkáját kezdettıl fogva a magas szintő szakmai igényesség, a betegekkel szembeni türelem és a
megalapozott diagnózisra való törekvés jellemezi. Ennek érdekében szorgalmazta a szakrendelés
körülményei és technikai feltételei minél jobb megteremtését. Munkájában fáradságot nem ismer,
ezért munkaidején túl mindaddig végzi munkáját, ameddig azt a betegek ellátása igényli. Fıorvosi
beosztása mellett még ellátja a Kner Nyomda üzemorvosi feladatait, továbbá foglalkozás egészségügyi
alkalmassági vizsgálatokat is végez.
Lelkiismeretes és kimagasló szakmai munkásságáért Gyomaendrıd Város Önkormányzatának
Képviselı-testülete Dr. Mikola Juliannát „Gyomaendrıdért Kitüntetı Emlékplakett”-ben részesíti.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Megyeri László narrátor: Tisztelt ünneplı Képviselı-testületi ülés! Néhai Gyebnár János 48 éven
keresztül a szó legjobb értelmében a vendégek ellátója volt. Intelligenciája és az autodidakta módon
szerzett mőveltsége, kiapadhatatlan sajátos humora, emberbaráti szeretete, profi szocializációs érzéke
etalon lehetne a XXI. századi magyar vendéglátásban dolgozóknak is. İ volt az a klasszikus pincér,
aki a betérı vendéget családtagként fogadta.
Személyisége, kisugárzása a legpesszimistább ember hangulatát is a „napos oldalra” terelte.
Egyszerősége és természetessége a legkonokabb emberfajtát is megnyerte. Minden politikai szférában
szorgalmasan dolgozott, szolgálta az embert, kertészkedett, borászkodott.
Hosszú idın át, szakmai megszállottsággal végzett munkásságáért Gyomaendrıd Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete Gyebnár Jánost posztumusz „Gyomaendrıdért Kitüntetı
Emlékplakett”-ben részesíti. A kitüntetést felesége, Gyebnár Jánosné veszi át.
A kitüntetést átnyújtotta Dr. Dávid Imre polgármester.
Megyeri László narrátor: Megköszönte polgármester úrnak a kitüntetések átadását és egyúttal
tájékoztatásként kívánta elmondani, hogy ebben az évben a „Gyomaendrıdért Kitüntetı
Emlékplakett” és oklevél mellé egy, a város címerével díszített aranygyőrőt is kaptak a kitüntetettek.
Hölgyeim és Uraim!
A kitüntetettek tiszteletére hallgassuk meg Mendellson: İszi dal címő mővét. Elıadja a Városi Zeneés Mővészeti Iskola kamarazenekara. Fuvolán játszik Szurovecz Zsuzsa és Halász Valéria, zongorán
kísér Berg Andrea.
Megyeri László narrátor: Hozzászólás hiányában felkérte Dr. Dávid Imre polgármester urat az ünnepi
ülés zárszavaira.
Dr. Dávid Imre polgármester még egyszer gratulált a kitüntetetteknek a Képviselı-testület nevében.
A testület tagjai az eddigi áldozatos és kitartó munkájukat ismerték el ezzel a kitüntetéssel. Kérte,
hogy büszkén viseljék az emlékplaketthez adományozott győrőt, és ugyanúgy tegyenek a közért, mint
ahogy eddig is tették. További sikeres életutat, nagyon jó egészséget, kívánt mindannyiuknak, majd az
ülés bezárása elıtt kérte az ünneplı közönséget, hogy hallgassák meg a Szózatot, azt követıen pedig a
gyomai városrészen kezdıdı ünnepséget tiszteljék meg jelenlétükkel.
Szózat.
K. m. f.
Dr. Dávid Imre
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyzı

Katona Lajos
hitelesítı

Jenei Bálint
hitelesítı
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