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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 20-i ünnepi üléséről a Népház
nagytermében.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester
Babos László, Béres János, Czibulka György, Gellai Józsefné, Hangya
Lajosné, Illés János, Lehóczkiné Timár Irén, Rácz Imre, Putnoki László, Dr.
Palya József, Szabó Balázsné képviselők,
Távol: Dr. Kovács Béla, Vass Ignác, Izsó Csaba, Jakus Imre
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
A „Gyomaendrőd Díszpolgára”, valamint a „Gyomaendrődért Kitüntető
Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei azok hozzátartozói,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői, meghívott
vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Az ünnepi Képviselő-testületi ülésen megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt.
Megyeri László narrátor köszöntötte a megjelenteket Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
augusztus 20-i nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett ünnepi testületi ülésén. Kérte, hogy a testületi
ülés nyitányaként énekeljék el közösen a Himnuszt.
Felkérte Várfi András polgármester urat az ülés megnyitására és ünnepi köszöntőjére.
Várfi András polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket, a kitüntetetteket,
hozzátartozóikat, a képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat, Önkormányzati intézmények
vezetőit, a hivatal osztályvezetőit, meghívott vendégeket, a sajtó képviselőit, és érdeklődő
állampolgárokat. Legnagyobb nemzeti ünnep alkalmából, Szent István Király Napja alkalmából hívta
össze a testületi ülést, melynek egyetlen fő napirendi pontja van, a kitüntetések átadása.
Egy ilyen szép ünnepen, ünnepel az ország, együtt van az ország. Gyomaendrőd is ünnepel és ennek a
napnak szép pontja, hogy közösséget, illetve személyeket ismernek el.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 17 képviselőből jelen volt 13 fő. Hiányzott
az ülésről Izsó Csaba, Jakus Imre, Dr. Kovács Béla és Vass Ignác képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Babos László és Lehóczkiné Tímár Irén képviselőket.
Az ünnepi testületi ülés napirendi pontja: kitüntetések átadása. Kérte, hogy a napirend elfogadásáról
szavazzanak
A képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot egyhangú, 13 igen szavazattal támogatta, és az
alábbi határozatot hozta: [Várfi András igen, Csányi István igen, Babos László igen, Béres János igen, Czibulka György
igen, Gellai Józsefné igen, Hangya Lajosné igen, Illés János igen, Lehóczkiné Timár Irén igen, Rácz Imre igen, Putnoki
László igen, Dr. Palya József igen, Szabó Balázsné igen.]
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
296/2010. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ünnepi ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Kitüntetések átadása
Határidő: azonnal
Megyeri László narrátor: Az ünnepi ülés keretében kitüntetések átadására kerül sor.
A "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím, valamint a "Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakettet átadására
kerül sor. A kitüntetésben részesítettek méltatását követően Várfi András polgármester nyújtja át az
elismeréseket.
Elsőként a díszpolgári cím átadására kerül sor.
Dr. Szilágyi Ferenc egész életében a magyar nép és a magyar nyelv elkötelezett művelője volt. 1928ban született Gyomán. Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskolai tanulmányait Mezőtúron a
Református Gimnáziumban végezte. Középiskolai tanári diplomát szerzett az ELTE magyar-angol
szakán. 1958-ban bölcsész doktorátusi diplomát, majd 1966-ban a nyelvtudományi kandidátusi
fokozatot szerezte meg.
A gyomai származású író, költő, a nyelvtudományok kandidátusa, az irodalomtudományok doktora
életútja során volt a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársa, a
Magyar Diafilmgyártó Vállalat felelős szerkesztője, a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
tudományos főmunkatársa, majd 1993-tól a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja, nyugdíjba
vonulásáig.
Nyugdíjas éveiben a tudományos és irodalmi terveinek élt, mely során méltó támasza volt Németh
Eszter, akivel 2000-ben házasságot kötött.
Az utókor sok lírai alkotást köszönhet ennek a költőileg kivételesen termékeny időszaknak. Felesége
magyar - könyvtárszakos tanári diplomával településünk mindkét könyvtárát vezette nyugdíjba
vonulásáig. Szakértően rendezte férje irattárát, segítette a kiadványok szerkesztésében – ezzel is
hozzájárulva több kiadvány megjelenéséhez, mint a „Hon –vágy” melyet a Gyomai Szülőföld Baráti
Kör adott ki 2005-ben.
Költeményeit mélyen áthatja a szülőföld utáni sóvárgás a távol töltött évek alatt és a hazatérés öröme,
a szülőföldje iránti szeretet.
Tudományos munkásságából ki kell emelni, hogy nemzetközileg elismert Kőrősi Csoma Sándor kutató volt. Életútja sok tekintetben kötődik Csokonai Vitéz Mihályhoz. Élete során számos
kitüntetéssel ismerték el munkásságát.
1986-ban MTV - nívódíj,
1990-ben Kazinczy – plakett,
1993-ban Toldy Ferenc – emlékérmet
1994-ban, 1995-ben a Honvédség és az Írószövetség nívódíját
1999-ben Kőrösi Csoma - díj és Bocskai-díjat kapott.
2010. február 17-én életének 82. évében elhunyt Dr. Szilágyi Ferenc, a gyomai származású író, költő,
nyelvész, művelődéstörténész, nyelvtudományok kandidátusa, az irodalomtudományok doktora.
Csokonai sorait kölcsönözve:
„Két hegy között a tónak és pataknak
Nimfái kákasátoroknak laknak;
S csak akkor úsznak ők elő,
Ha erre bölcs s poéta jő.”
Szilágyi Ferencnek előúsztak a nimfák, és az utókornak a feladata, hogy ezt felismerve méltó emléket
állítson Gyomaendrőd egyik leghíresebb szülöttjének.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Dr. Szilágyi Ferencnek posztumusz díszpolgári díjat
adományozott.
Hozzátartozója részére a kitüntető oklevelet Várfi András polgármester nyújtotta át.
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Megyeri László narrátor: A továbbiakban három „Gyomaendrődért” emlékplakett kerül átadásra, két
magánszemélynek és egy közösségnek.
Halász István 1963. szeptember 1.-től tanított Gyomaendrődön testnevelést és földrajzot, a 2. számú
Általános Iskolában majd a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában. 2001. szeptember 1.-től
nyugdíjas, de a Diáksport aktív szervezője és irányítója volt 2008-ig.
Az oktató nevelőmunka mellett az egészséges életre, a sportszeretetre, túrázásra, helyes
versenyszellemre tanította a gyomaendrődi gyerekeket. Munkásságát az elhivatottság a rátermettség
az élmény - nyújtás jellemezte.
Számos területi, megyei és országos versenyeken indította növendékeit versenyezni, ahol sok szép
eredményekkel gazdagították a város hírnevét. Növendékei közül többen is az országos válogatott
tagjai lettek.
Munkája elismeréseként az alábbi kitüntetésekben részesült:
1999-ben „A Magyar Sportért” kitüntetést,
2001-ben „Pedagógusi Szolgálati Emlékérem” kitüntetést,
2008-ban Békés megyéből egyedül Halász István részesült abban a kitüntetésben, hogy átvehette
munkája elismeréseként a Magyar Köztársaság Diáksportjáért Arany fokozatát.
Halász István a nyugdíjas éveiben is aktívan figyelemmel kíséri a város sport életét és buzdítja a
fiatalokat a sportos egészséges életre.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Halász Istvánt „Gyomaendrődért” emlékplakett kitüntetésben
részesíti.
Részére a kitüntető emlékplakettet Várfi András polgármester nyújtotta át.

Pásztor Béla 1951 – ben került Gyomára, mint a Belsped Szállítmányozási Kirendeltség összekötője.
Az 1956 – os forradalom idején beválasztották a megalakult Nemzeti Bizottmányba, mely másfél
hónapig működött. A Bizottmány Intéző Bizottságának is tagja volt egészen a letartóztatásáig.”
Pásztor Bélát önzetlen közéleti tevékenységéért 1956. december 12.—én letartóztatták, meghurcolták
és rendőri felügyelet alá helyezték. Szabadulása után munkáját elveszítve évekig a perifériára szorítva
élt, majd az „enyhülés” idején a Békés Megyei Statisztikai Hivatalnál tudott dolgozni.
Munkásságát az alábbi díjakkal ismerték el:
1956, 1959, 1967 években „Kiváló dolgozó” kitüntetést, 1987-ben „Kiváló Munkáért” kitüntetést
kapott, 1991- ben az 1956-os Emlékérmet vehette át a köztársasági elnöktől, 2003-ban Kőrösy
József-díjat vehetett át a KSH elnökétől, valamint a Hazafias Népfront Országos Elnöksége Kitüntető
Jelvényt kapta meg. Pásztor Béla nyugdíjas napjaiban szívesen látogat el Gyomaendrődre. A városi
ünnepségek rendszeres résztvevője.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Pásztor Bélát „Gyomaendrődért” emlékplakett kitüntetésben
részesíti.
Részére a kitüntető emlékplakettet Várfi András polgármester nyújtotta át.
Pásztor Béla megköszönte az Önkormányzat figyelmességét, mellyel személyén keresztül 54 év után
az 1956-os forradalomról megemlékeztek. 1990 után az amerikai köztársasági elnök eljött Budapestre
és bocsánatot kért a történtekért. Majd Jelcin Oroszország elnöke szintén. Örül, hogy Gyomaendrődön
is felvetődik ez a kérdés, hogy vajon érdemes e egyáltalán erről beszélni. Endrőd szülöttjével Szabó
Ernővel volt letartóztatva és akkor megfogadták, hogy amelykőjük megéli ezt a napot vissza fog
emlékezni és megpróbálja az emberek tudatában ismertetni, hogy mi is történt. Annak idején a községi
vezetők beszervezték, hogy válságos időben mentsék meg a település nyugalmát, hogy csendbenbékében éljenek. Ennek próbáltak eleget tenni. A maga részéről felajánlottak neki titkári állást is,
melyet nem fogadott el később sem. 1956-ot és az egész munkásságát munkával igyekezett
bebizonyítani. Gyomaendrődön nem kívánatos személy volt, nem lehetett elhelyezkednie a város
területén. Akkor itt maradt a városban, a többi hasonló meghurcolt embert rá tudták venni, hogy
elhagyják a várost. Itt maradt és ahol korábban vezetője volt vállalatnak oda ment el rakodó
munkásnak és másfél évig a legnehezebb munkát végezte. Visszatekintve volt olyan hónap hogy 320
órát dolgozott, mint rakodó munkás 400 mázsánál többet mozgatott meg, szerencséje volt fizikailag
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bírta. Amikor a rendőri felügyelet alól felmentették elment a Csepeli autógyárba esztergályosnak, mint
esztergályos is kitüntették. Ezt követően megengedték azt, hogy Szeghalmon elhelyezkedhessen, mert
ott nem volt megfelelő munkaerő a Statisztikai Hivatalnál, azzal a kikötéssel, hogy ha ebbe
beleszólnak, akkor az autógyárba vissza mehet dolgozni. A feleségét, aki gyomai pedagógus volt az ő
bűnei miatt az állásából szintén felmentették, majd amikor visszahelyezték állandó zaklatásnak volt
kitéve. A Statisztikai Hivatal után Békéscsabára került ahol a ranglistát végigjárta, és megbecsült tagja
lett a megyei vezetésnek. Mindenkitől elismerő oklevele van. Körülbelül 70 különböző kiadványban
ismertette Békéscsaba helyzetét. Ennek következtében kapta meg a statisztikai hivatalnál is a
különböző kitüntetéseket. Nyugdíjazása után megkapta a hivatal legmagasabb kitüntetését a Kőrösi
József díjat.
Végezetül köszönetet mondott feleségének, hogy ennyi meghurcoltatás mellett 58 évig kitartott
mellette.
Megyeri László narrátor: A kitüntetések között egy egyesület kitüntetésére kerül sor.
Az Endrődiek Baráti Köre Egyesület 50 évvel ezelőtt alakult, s azóta folyamatosan, aktívan
működik. Tagjai helybéliek és elszármazottak, akik fontosnak tartják lakóhelyük, szülőföldjük
társadalmi, kulturális életébe való bekapcsolódást.
Az egyesület helytörténeti vonatkozású tevékenysége tiszteletre méltó. A hagyományőrzés, a
szülőföld szellemének-hagyományának ápolása szintén tevékenységeik közé tartozik.
Kezdeményezték számos emléktábla, szobor felállítását.
Az egyesület tevékenyen részt vesz a Városunk című lap kiadásában. Anyagi támogatással segíti a
település hagyományainak ápolását, tárgyi emlékeinek felújítását, évfordulók méltó megünneplését.
Szorosan együttműködik az endrődi iskolával, a Honismereti Alapítvánnyal. Segítséget ad a
helytörténeti értékek felkutatásában. Rendszeres segítője, társszervezője a Rózsahegyi Napok
rendezvény-sorozatnak, baráti találkozóknak, iskolatörténeti kiállítás szervezésének. Az egyesület
aktív szervezője a belterületi iskolák és tanyasi iskolák emléktábla-avató rendezvényeinek.
A Baráti Kör tagjai állandó résztvevői a városi ünnepségeknek, s a múlt emlékei előtt koszorúzással
tisztelegnek.
Elévülhetetlen érdemeik vannak a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint
Gyomaendrőd kapcsolatainak gazdagításában.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata „Gyomendrődért” emlékplakett kitüntetésben részesíti az
egyesületet mely kitüntetést Hunyad-Simon Péter alapító tag, valamint Tímár Imre elnök vesz át.
Az Egyesület képviselői részére a kitüntető emlékplakettet Várfi András polgármester nyújtotta át.
A kitüntetettek tiszteletére Cserenyecz Éva előadásában hangzott el Szilágyi Ferenc: Körösparti
szivárvány, és Mikes című versei.
Várfi András polgármester az ünnepi ülés zárásaként még egyszer gratulált a kitüntetettnek,
mindenkinek kívánt további szép ünnepet és jó egészséget.
Az ünnepi Képviselő-testületi ülést bezárta, kérte, hogy az ünnepi Képviselő-testületi ülés
záróakkordjaként énekeljék el a Szózatot.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Lehóczkiné Tímár Irén
hitelesítő

Babos László
hitelesítő
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