Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
29/2011.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. október 23-i ünnepi üléséről az Endrődi
Népház Kistérségi Konferencia termében. (Gyomaendrőd, Blaha L. u.21. sz.)

Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Béres János, Dr. Farkasinszky Erzsébet, Iványi
Lajosné, Marton Dániel, Márjalaki József, Nagyné Perjési Anikó, Poharalec
László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
A gyomaendrődi „Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért Kitüntető
Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei, azok hozzátartozói
Túri Kovács Béla és Dankó Béla Országgyűlési képviselők,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői, meghívott
vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok
Jakucs Mária jegyzőkönyvvezető

Megyeri László narrátor felkérte a jelenlévőket, hogy az ünnepi ülés nyitányaként énekeljék el
közösen a Himnuszt.
Himnusz
Felkérte Várfi András urat, Gyomaendrőd Város polgármesterét, az ünnepi Képviselő-testületi ülés
megnyitására.

Várfi András polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, Túri Kovács Béla országgyűlési
képviselő urat, a kitüntetésben részesülőket, azok hozzátartozóit. Köszöntötte Gergely Ágnes írót,
Mihai Horatiu Josan urat, Nagyenyed Város Polgármesterért, és a kísérő delegáció tagjait. Köszöntötte
Hangya Lajosné asszonyt, és Dr. Dávid Imre urat.
Köszöntött mindenkit, aki eljött erre a mai ünnepi testületi ülésre.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ünnepi ülése határozatképes. A 12 fős tagságból jelen volt 11
fő, hiányzott az ülésről Lehóczkiné Timár Irén képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Toldi Balázs alpolgármester urat és Marton Dániel képviselő
urat megválasztani.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 11 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
584/2011. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Toldi
Balázs alpolgármestert és Marton Dániel képviselőt.
Határidő: azonnal

A mai ünnepi ülésen két napirendje keretében helyi kitüntetések átadására, majd ünnepélyes
állampolgársági eskütételre kerül sor.
Felkérte a képviselőket határozzanak az ünnepi ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
585/2011. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ünnepi ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta
meg:
1. Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett” kitüntetések átadása
2. Állampolgársági eskütétel
Határidő: azonnal
A dicsőséges forradalom és szabadságharc 55. évfordulóját ünnepeljük. Egy ünnep során
visszaemlékezünk, méltatjuk az elődöket. Emlékezünk. Ugyanakkor kell, hogy előretekintsünk, hogy
mit adott nekünk 56. Felvillantotta a szabadság fényét. Becsületet adott, mert becsület nélkül nem
lehet az ember szabad. Gyomán és Endrődön is becsülettel hely álltak a szabadságot akarók, Balogh
Elek, Pásztor Béla, Vaszkó Mihály és még nagyon sokan. Szép az ő példájuk, mert rendet teremtettek,
arra törekedtek, hogy rend legyen Gyomaendrődön. Egy település életében ez igen fontos.
Biztosították ezt a rendet, ami után néhány nappal kaptak ugyan egy dicséretet, de rá pár hónapra még
is börtön várt néhányukra. Szabad csak az lehet, aki mások szabadságát nem korlátozza. Mások
szabadsága árán nem lehetünk szabadok. Emlékezzünk a hősökre, a bátrakra.
Az ünnepi testületi ülést megnyitotta.

1. Napirendi pont
Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett” kitüntetések átadása
Megyeri László narrátor:
A kitüntetésben részesítettek méltatását követően Várfi András, Gyomaendrőd polgármestere nyújtja
át az önkormányzat nevében az elismeréseket.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Gyomaendrőd Díszpolgára" cím,
valamint a „Gyomaendrődért” emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló 12/1991. (X. 30.)
önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek és intézmények kezdeményezésére "Gyomaendrőd
Díszpolgára" címet adományozott.
A tiszteletbeli gyomaendrődi polgárokká fogadottak közül elsőként egy hölgyet, városunk szülöttét
mutatta be.
Gergely Ágnes endrődi születésű költő, író, esszéista, műfordító.
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Gyomaendrődről elszármazva ért el kiemelkedő eredményeket, miközben mindvégig szoros és tartós,
folyamatos kapcsolatot tart fenn szülőhelyével. Országos és nemzetközi tekintélyű személyiségként a
művészeti, kulturális élet kiemelkedő alakja.
Gergely Ágnes költő, prózaíró, esszéista, műfordító 1933. október 5-én született Endrődön. Apja
újságíró, anyja tisztviselő volt. Iskolás éveitől kezdve – kevés megszakítással – mindmáig Budapesten
él, kötődéseiben azonban meghatározóak maradtak a vidéki gyökerek. A nyarakat, szünidőket
azonban mindig „otthon”, szülőfalujában töltötte, anyai nagyanyjának házában. Ezért maradt közel
hozzá az alföldi táj és a falu világa. Valamennyi nyilatkozatában hangsúlyozza endrődi gyökereit:
„Ha a témám engedi, szívesen írok Endrődről, szülőházamról, gyerekkoromról — lehetőleg nem csak
a nosztalgia szintjén.” – írja magáról. „Minden tulajdonságomat, ami a Kossuth-díj eléréséhez
vezetett, Endrődnek köszönhetem. A szívósságot, az erős akaratot, a munka szeretetét. Ezeket a
tulajdonságaimat Anyutól kaptam, Anyu pedig Endrődtől.” – mondta barátainak a díj átvétele után.
Szülőföldjével a mai napig szoros kapcsolatot tart. Évenként hazalátogat, részt vesz a város
jelentősebb rendezvényein.
Rendszeresen tart író-olvasó találkozókat a város könyvtáraiban, kulturális szolgáltató helyein.
Szeretetteljes kapcsolatot ápol egykori általános iskolájával. Nagyra értékeli a hátrányos helyzetben
élő gyerekek fejlődését, eredményeit. Állandó vendége a Rózsahegyi Napok rendezvényeinek,
anyagilag támogatja az iskola alapítványát. Az általa létrehozott Gergely diák-díjat évente kapja meg
az a tanuló, aki a tanév legjobbja volt.
Gergely Ágnes végzettsége, eredeti hivatása szerint tanár. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
1957-ben vette át magyar-angol szakos középiskolai tanári diplomáját a Bölcsészettudományi Karon.
Diplomáját az egyetem 1997-ben PhD tudományos fokozattá minősítette. 1988 óta írásaiból él.
Írói életművének legdúsabb ága a lírai költészet. Gergely Ágnesnek, a költőnek, a prózaírónak, az
esszéistának a maga fájdalmas-haragos szerelme: a magyar történelem, Magyarország.
Tevékenységének markáns területe a műfordítás. Többnyire verseket fordít, de emellett drámát,
regényt, novellát is. Többször képviselte hazáját és a magyar irodalmat nemzetközi írótalálkozókon,
konferenciákon, külföldi tanulmányutakon.
Regényei svédül és németül, válogatott versei angolul, franciául és svédül jelentek meg.
Tagja a Szépírók Társaságának és a PEN Club magyar tagozatának. 1998-ban tagjainak sorába
választotta az MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiája, 2000-ben pedig a Digitális
Irodalmi Akadémia.
Dr. Gergely Ágnesre méltán lehet büszke szülőhelye. Kiemelkedő munkássága és életpályája
elismeréseként az alábbi díjakat kapta meg
1977 és 1987 – József Attila-díj
1985 és 1996 – Déry Tibor-díj
1985 – Az Év Könyve-jutalom
1988 – MTA–Soros-ösztöndíj
1989 – a Munka Érdemrend arany fokozata
1994 – Füst Milán-díj
1995 – a Salvatore Quasimodo-emlékverseny díja
1995 – Kortárs-díj
1996 – Getz-díj
2000 – Kossuth-díj
2000 – a Soros Alapítvány Irodalmi Díja
2007 – az Artisjus Irodalmi Nagydíja
2010 – Príma Díj
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gergely Ágnes költő, műfordító részére
Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományoz.
Az elismerést átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.

A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
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A mai ünnepségünkön második tiszteletbeli Gyomaendrődiként legrégebbi testvérvárosunk,
Nagyenyed polgármesterét köszönthetjük körünkben.
Mihai Horatiu Josan 1963. szeptember 27-én született a Nagyenyed város környékén lévő Alvinc
nevű településen. 1985. óta lakik Nagyenyeden. Legmagasabb iskolai végzettségét 1989-ben szerezte
a temesvári Műszaki Egyetemen.
1990. óta dolgozik a nagyenyedi Fémipari Vállalatnál. 1996-tól egy ciklus kihagyásával napjainkig
Nagyenyed Város Polgármestere. 2003-tól a Nemzeti Liberális Párt Nagyenyedi Szervezetének
alelnöke, majd elnöke. A nagyenyedi Máltai Szeretetszolgálat önkéntese, a Gyulafehérvári IC Pop
alapítvány tagja.
Mihai Horatiu Josan polgármesterként jó kapcsolatot alakított ki a Nagyenyeden élő mintegy 5000
magyar lakossal. Rendszeresen részt vesz Gyomaendrőd város ünnepségein, valamint a városban lévő
szakközépiskola által rendezett ünnepségeken.
Felvállalta és támogatja az RMDSZ által szorgalmazott egyházi és közösségi földek
visszaszolgáltatását. Személyes javaslatára a nagyenyedi Képviselő-testület 2004-ben és 2008-ban
újból magyar alpolgármestert választott, akivel igyekszik jó emberi és munkakapcsolatot kialakítani.
Támogatta és folyamatosan támogatja a polgármestersége ideje alatt már meglevő és bővülő
gyomaendrődi testvérvárosi kapcsolatok sokszínű elmélyítését.
Rendszeresen személyesen is részt vesz a Gyomaendrődre látogató nagyenyedi hivatalos és civil
szervezetek delegációiban.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mihai Horatiu Josan – Nagyenyed
Város Polgármestere részére Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományoz.
Az elismerést átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.

A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
A következőkben a már idézett helyi rendeletünkben alapított „Gyomaendrődért” kitüntető
emlékplakett adományozására kerül sor.
A kitüntettek közül elsőként ismét egy hölgy életútját és munkásságát mutatta be.
Hangya Lajosné, Korek Anna 1948. augusztus 19-én született Hódmezővásárhelyen. Gyomaendrődre
1973-ban költözött, amikor állattenyésztő üzemmérnökként elhelyezkedett a Körös Állami
Gazdaságban. 1992-től a Bethlen Gábor Szakképző Iskola tanára és kollégiumi nevelője. 1990-től 5
cikluson keresztül Gyomaendrőd város Önkormányzati képviselője, 1994-től Humánpolitikai
Bizottság elnöke. Számos civil szervezet tagja. Bizottsági elnöki munkásságához köthető a mára már
hagyománnyá vált minden évben meghirdetett „Tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért” című
környezetszépítő verseny.
Folyamatosan segítette, hogy városunkban kialakuljon az a szociális hálózat, mely az időseket
gondozza.
A Gyomaendrődi ki kicsoda? című könyvben így nyilatkozik magáról:
„Hitem szerint a jövő záloga a gyermek. A Humánpolitikai Bizottság elnökeként (1994 óta) azon
munkálkodom, hogy városunkban jó színvonalú legyen az oktatás, a kulturális élet fellendüljön, jól
érezze magát az itt élő és az ide látogató. Szeretem az itt élő embereket.”
Hangya Lajosné, Anikó közösségi munkássága példaként szolgál az utódok számára, mellyel kivívta
az itt élő emberek szeretetét és tiszteletét.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hangya Lajosné részére
Gyomaendrődért" emlékplakettet és a város címerével valamint a kitüntetett nevével díszített arany
pecsét-gyűrű adományoz.
Az elismerést átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.
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A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
Végül, de nem utolsó sorban Gyomaendrőd egykori polgármesterét életútját és munkásságát mutatta
be.
Dr. Dávid Imre 1942. augusztus 4-én született Szarvason. Tanulmányai során megszerezte a
mezőgazdasági technikum, az általános agrármérnök, a vállalatgazdálkodási szakmérnök valamint a
mezőgazdasági mérnöktanári végzettséget.
A hunyai Hunyadi Mgtsz. főagronómusi állását követően, 1977-ben költözött Gyomaendrődre, ahol a
Győzelem Mgtsz főmezőgazdásza lett. 1982-1991 között a Körösi Állami Gazdaság igazgatója, majd
1992-1997 között a Bethlen Gábor Szakoktatási Intézet igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 1994-től
ellátja az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóság elnöki feladatait.
1997-től 2006-ig Gyomaendrőd város polgármestereként számos fejlesztés és építés kapcsolható
munkásságához, mellyel az itt élő emberek életkörülményeit jelentősen javította. Ezek közül
kiemelhetők a következők:
Ivóvízprogram
Szennyvízhálózat kiépítés
Újfejlesztések
Fürdőberuházás
Kommunális Hulladéklerakó
Belvíz program
Idősek Napközi Otthonának fejlesztése
Óvodák, Iskolák fejlesztése.
Munkája elismeréseként átvehette a következő kitüntetéseket:
- 1977-ben a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója,
- 1988-ban a Munkaérdemrend ezüst fokozatát,
- 1999-ben a Nagyváthy János-díjat.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Dávid Imre részére
"Gyomaendrődért" emlékplakettet és a város címerével valamint a kitüntetett nevével díszített arany
pecsét-gyűrű adományoz.
Az elismerést átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.

A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.

A kitüntetettek tiszteletére Gergely Ágnes: „Kút szilvafával” című versét hallgatták meg Polányi Éva
tolmácsolásában.
Ezt követően a kitüntetettek hozzászólásai következtek.
Gergely Ágnes: Amikor tudomást szerzett arról, hogy Gyomaendrőd Díszpolgára lesz olyan
felindulást vett rajta erőt, amire nehéz szavakat találni. Ma sem tudja mi volt erősebb benne, a
meghatottság, vagy a meglepődés. Itt a Szarvas végbe született, Endrődön az Andrási út 28-ba, ma
Blaha Lujza utca. Nem szabad elfelejtenie micsoda utat kellett bejárnia attól az októberi naptól fogva
egy másik októberen át a mostani októberig. Nem számított rá, hogy Díszpolgár lesz. Ilyen nagy
alkalmakkor az ember elgondolkodik sorsa találós kérdésein. Miért éppen itt születtem? Mi minden
köt ide? Mit jelent a szülőföld? Anyai családja régen itt él, a család itt élt sokáig. Első okiratuk 1842ből való. Az emlékei és a barátai kötik ide. Arra pedig, hogy mit jelent a szülőföld Londonban döbbent
rá 1968-ban. A Magyar Rádió munkatársaként érkezett Angliába kulturális riporterként. Vendéglátója
az angol rádió a BBC volt. Tél volt, december vége, csillogó köd az utcákon. Élete első nyugati útja,
szorongott. Az angol kollégák nem voltak nagyon szívélyesek. 1968-at írtunk, a magyar csapatok négy
másik ország hadseregével együtt abban az évben vonultak be Csehszlovákiába, hogy leverjék a
forradalmat. Szégyenteljes érzés volt. A BBS ott tört borsot az orra alá, ahol tudott. Bevitték a
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stúdióba, ahol egy amerikai költő versét hallgatták, amiből egy szót sem értett. Elvitték vacsorázni,
birkabordát rendeltek, amin nem volt semmi hús. Meghívták ebédre. A zöldborsó főzeléket kifordított
villára lapátolták, és mindenki rámeredt az ő villájára, amiről folyton lepergett a zöldborsó. Íme, a
barbár kelet- ez volt az arcukra írva. Nem szabad hagyni, hogy az alsóbb rendűségi érzés eluralkodjon
az emberen, kell, hogy legyen kiút ebből is. És akkor jött váratlanul a segítségére Endrőd. Ahogy
felnézett a pompázatos karácsonyi kivilágításba látta, hogy Gáspár, Menyhért és Boldizsár színes
villanykörtékből kirakott alakja ott leng a csillogó ködben, mintha őt kísérné. De hát ez itt egy darab
Közép Európa, nem az ő hagyománya, de az ő kultúrája. Az ő házukba is eljöttek a Betlehemesek,
Endrődön az Andrási út 28-ba. A három királyok, a pásztorok, angyalok a jászollal, kántáltak azon az
utolérhetetlen nyelven, ahogy csak itt beszélnek az emberek. Nagyanyánk narancsot adott a beöltözött
gyerekeknek. A jelenetet fel is idézi valaki az Endrődi Füzetek egyikében. A házukba égett a gyertya a
nyolckarú gyertyatartóban, a kapu nyitva volt és nagyanyánk és a felejthetetlen Giricz Margit
süteménnyel kínált mindenkit, aki a hő esésben arra járt.
Megbékélt Londonnal és ezt a békességet Endrődnek köszönheti.
Köszönte Endrődnek, most már Gyomaendrődnek, hogy a szülőföldjének mondhatja, hogy kisugárzik
az életére, hogy a város a barátságába fogadta és immár olyan nagy művészek nyomába léphet, mint
Rózsahegyi Kálmán, Határ Győző és Kállai Ferenc.
Köszönte a Díszpolgárságot.
Mihai Horatiu Josan: Azért vagyunk ma itt, ami 56-ban történt Magyarországon. 34 év kellett
elteljen ahhoz, hogy jöjjön 1990, hogy mutassuk meg másként is lehet, hogy lehetünk szabadok.
Megmutassuk az utat a szabadságnak, hogy mindegyikünk tudjon ezen tovább menni.
Gratulált mindenkinek a kitüntetéshez. Ne felejtsék el soha azokat a hősöket, akik megadták nekünk
ezt a lehetőséget. 1956 Romániában is, főként Erdélyben volt egy kezdet. Azok, akik próbáltak
szabadok lenni, azok meg voltak büntetve. Megköszönte ezt a nagy megtiszteltetést. A Díszpolgári
cím elsősorban neki egy nagy megtiszteltetés, másrészt Nagyenyed összes polgárának. Kezdve
Bethlen Gábor nevével, ami meg van itt is és meg van Nagyenyeden is, ahol létezik a Bethlen Gábor
kollégium, amiről tud az egész világ. Ugyan úgy Gyomaendrődön is létezik a Bethlen Gábor
kollégium. 1992-ben a legelső választások óta benne van a náluk folyó adminisztratív munkában.
1992-1996 között, mint képviselő, 1996-tól 2000-ig, mint polgármester, és 2000-től mostanáig, szintén
polgármester. 1993-tól, amióta kezdődött a testvérvárosi kapcsolat elnöke volt annak a bizottságnak,
amelyik a külföldi kapcsolatokkal foglalkozott. Amennyire csak tudott mindig részt vett ebbe a
barátságba. Azok, akik ezt a barátságot alapították, most itt vannak közöttünk. A két kollégium közötti
kapcsolat a tanüggyel kezdődött, majd a kulturális kapcsolat, az adminisztratív és a sportban is nagyon
jó kapcsolat alakult ki. A legfontosabb, hogy ennyi év után is úgy érezzük, amikor Gyomaendrődre
jövünk, hogy olyanok vagyunk, mint a Gyomaendrődiek. A legfontosabb, ami összeköti ezeket az
embereket, a barátság. Sokat lehetne még mondani a köztünk lévő kapcsolatról, barátságról.
Nagyenyeden mindenki otthon érzi magát, független attól, hogy magyar vagy román. Sok munka után
megnyertek egy pályázatot a Bethlen Gábor kollégium felújítására. A tanügyben ez a legnagyobb
elnyert pályázat. 2012-ben Nagyenyed is indulni fog egy pályázaton, amelyen remélik sikerül nyerni.
A Nagyenyediek nevében köszönte a kitüntetést.
Hangya Lajosné: Köszönte a megtisztelő kitüntetést Gyomaendrőd polgárainak, a Képviselőtestületnek, Polgármester úrnak és a felterjesztőknek. Örül, hogy 20 éves képviselői munkáját
elismerték. Igyekezett ezt a megbízatást szolgálatnak tekinteni, a város és annak lakóinak szolgálatára.
Tőlük kapta minden választáskor a bizalmat. Munkáját igyekezett felelősségteljesen, becsületesen
ellátni. A város polgárai gyakran megosztották vele örömeiket, sérelmeiket, városfejlesztő
elképzeléseiket, melyeket igyekezett továbbítani a testület és a polgármesteri hivatal felé. Eddigi
tevékenységében az a volt a legfontosabb gondolat, hogy az „ ember élete kapcsolatokban lélegzik.”
Köszönte, férjének, családjának azt a türelmet, lehetőséget, amivel lehetővé tették, hogy Gyomaendrőd
városért munkálkodhasson.
Dr. Dávid Imre: megköszönte a kitüntetést, és egyben gratulált a többi kitüntetettnek, akik jogosan
kapták a kitüntetést. Tudja magáról, hogy ellentmondásos személy, igaz, hogy 10 évig Gyomaendrőd
város polgármestereként tevékenykedett. A 10 év alatt sok mindent tettünk közösen a város akkori
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képviselő-testület tagjaival, azok támogatásával, és a lakosok egyetértésével. Nyugodt szívvel tud
visszaemlékezni arra az időszakra. Hogy mi volt a legfontosabb mottó abban az időszakban: „aki az
eke szarvára teszi a kezét, az nézzen előre és menjen.” Nézni csak mindig előre, csak
Gyomaendrődért, a városért az itt élő polgárokért. Ehhez próbálta a képviselők, a lakosság támogatást
megnyerni, ami megítélése szerint sikerült is. Nyilván volt, amikor tévedett, de rá kell jönni, hogy a
harag a legrosszabb tanácsadó, nem kell másra mutogatni, a tetteinket fel kell vállalni és mindig ezért
a városért dolgozni.
A kitüntetetteknek jó egészséget kívánt, a jelenlegi képviselő-testületnek pedig azt kívánta, hogy
Gyomaendrődért próbáljanak meg mindent megtenni, hogy az ne veszítsen fényéből, lehetőségeiből. A
következő időszakban egy eredményes városvezetés legyen és eredmények ebben a városban. Épüljön,
szépüljön és a térségi szerepe is minél nagyobb legyen.

2. Napirendi pont
Állampolgársági eskütétel
Megyeri László narrátor: A Magyar Köztársaság elnöke a magyar állampolgárságról szóló törvény
alapján egyszerűsített honosítási eljárásban Baráth Árpád Györgyöt, Baráth Jenő Istvánt és Baráth
Pált honosította, illetve fivérüket Baráth Gusztáv Zoltánt visszahonosította.
A négy magyar nemzetiségű testvér Erdély, Brad településének lakói.
A honosítottak az állampolgársági törvény alapján állampolgársági esküt tesznek a polgármester előtt.
Ezzel egy időben Ők megszerzik a magyar állampolgárságot. Az erről szóló Honosítási és
Visszahonosítási okiratukat a polgármestertől veszik át.
Megkérte az állampolgársági esküt tevőket, hogy fáradjanak ki az eskütételhez. Kérte a jelenlévőket,
hogy felállva kövessék figyelemmel az ünnepélyes eskütételt.
Felkérte Várfi András polgármestert az eskü szövegének előolvasására, majd a honosítási okiratok
átnyújtására.

Én, ...................... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. A Magyar Köztársaságnak hű
állampolgára leszek, Alkotmányát és törvényeit tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz
mérten megvédem, képességeimnek megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen.

Várfi András polgármester elsőként gratulált az új állampolgároknak. Ez a négy felnőtt férfi újra a
magyar nemzethez tartozik. Sajnos ilyenkor eszébe kell jusson olyan esemény is, amire mi magyarok
nem lehetünk büszkék. Ilyen Vass Albert állampolgársági kérelme. Vass Albert 1996. július 24-én az
alábbi kéréssel fordult a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának Állampolgársági
Főosztályához. „Uraim, 84 éves vagyok, magyarnak születtem. Alapítványom célja irodalmi
munkásságomat hazámnak bemutatni. Mint magyar állampolgár kívánok hazalátogatni, nem pedig,
mint román vagy amerikai.” Őszinte magyar üdvözlettel: Vass Albert. A minisztérium egy sajnálatos
levelet küldött, melyben közölték, hogy ez nem tartható fent.
A második eset 2004. decemberében történt. Tudomása van róla, hogy Baráth Gusztáv is kérte már
korábban a visszahonosítását, amely nem történhetett meg.
Ezt követően most már nem a múltra kell gondolni, hanem a jelenre. Lehet állampolgársági esküt
tenni.
Örül, hogy eljöttek a Fehér-Körös melletti Brad-ról, ez a folyó összeköt bennünket és nem csak ez,
mivel a Baráth fivéreknek gazdasági kapcsolatai is vannak már Magyarországon. Sokszor és szívesen
jönnek Gyomaendrődre.
Baráth Gusztáv örömét és köszönetét fejezte ki, hogy Magyarország állampolgárai lehetnek.
Átnyújtotta Gyomaendrőd Városának hozott ajándékukat Várfi András polgármester úrnak.
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Új magyar állampolgárok tiszteletére elhangzott Reményik Sándor: „Mindhalálig” című verse
Cserenyecz Éva előadásában.

Várfi András polgármester zárszavában megköszönte valamennyi jelenlévő részvételét, ismételten
gratulált a kitüntetetteknek, az állampolgári esküt tevőknek, majd kérte, hogy az ünnepi Képviselőtestületi ülés záróakkordjaként együtt énekeljék el a Szózatot.

K. m. f.
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polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző
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hitelesítő
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