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JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. október 23-i ünnepi üléséről a Városháza
Nagytermébe.
Jelen vannak:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester
Arnóczi István, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Timár
Irén, Márjalaki József, Poharalec László képviselők
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,
A gyomaendrődi „Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért Kitüntető
Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei, azok hozzátartozói
Erdős Norbert Országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízottja,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői, meghívott
vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok
Csikós Anikó 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 elmondta, a mai nap szerte az országban ünneplünk. Emlékezünk 1956
forradalmára és szabadságharcára. Emlékezünk arra, hogy egy kis nép a szabadságért kiáltott, és bár
igaz, hogy a nagy haderő legyőzte, de erre a napra akkor is büszkék kell, hogy legyünk, azért mert ez a
nap a hazaszeretetről és a szabadságvágyról ad tanúságot.
Ebből az alkalommal tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen köszöntötte Túri Kovács Béla
országgyűlési képviselő urat, Erdős Norbert kormánymegbízott urat, a képviselő-testület tagjait, a
Jegyző urat, Aljegyző urat. Köszöntötte a kitüntetésben részesülőket, azok hozzátartozóit, és
köszöntött mindenkit, akik a mai napon velünk együtt ünnepelnek.
Megállapította, hogy a képviselő-testület ünnepi ülése határozatképes. A 12 fős tagságból jelen volt 9
fő, jelezte távollétét Béres János, Marton Dániel és Nagyné Perjési Anikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Toldi Balázs alpolgármester urat és Lehóczkiné Timár Irén
képviselő asszonyt megválasztani.
A képviselő-testület a javaslatot egyhangú, 9 igen szavazattal támogatta, és az alábbi határozatot
hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
557/2012. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek megválasztja Toldi
Balázs alpolgármestert és Lehóczkiné Timár Irén képviselő asszonyt.
Határidő: azonnal
A mai ünnepi ülés napirendje keretében helyi kitüntetések átadására kerül sor.
Felkérte a képviselőket határozzanak az ünnepi ülés napirendjéről.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
558/2012. (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
Határidő: azonnal
Megyeri László narrátor:
Az ünnepi ülés keretében elsőként a „Gyomaendrőd Díszpolgára” cím, majd ezt követően a
„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett átadására kerül sor.
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 rendelete alapján helyi párt és civil szervezetek és intézmények kezdeményezésére
"Gyomaendrőd Díszpolgára" címet adományozott városunk endrődi származású szülöttjének.
Dr. Turi-Kovács Béla 1935. december 2-án született Endrődön. Nős, egy gyermek édesapja.
1954-ben érettségizett a Mezőtúri Református Gimnáziumban. A budapesti ELTE jogi karára
járt, 1956-ban részt vett a forradalomban, ezért az egyetemről kizárták így csak 1959-ben
szerezhetett diplomát.
Elhelyezkedni nem tudott, ezért előbb segédmunkásként majd úszómesterként biztosította
megélhetését. 1963-ban az ügyvédi szakvizsgát követően Szentendrén dolgozott ügyvédként.
1990-től a Pest Megyei Ügyvédi Kamara elnökségi tagja.
1956 októberében lépett be az Független Kisgazda Pártba. 1986-ban lakossági jelölés alapján
tanácstaggá választották Szentendrén. 1988-1990 között MDF-tag. 1990 októberében
független jelöltként bejutott a városi képviselő-testületbe, ahol négy évig vezette a jogi és
igazgatási bizottságot. 1994 tavaszán kisgazda képviselőjelölt ismét FKGP tagjaként. 1996ban Pest megyei elnökké, 1998 nyarán országos pártfőtitkárrá választották. A kisgazda
pártharcok következtében 2001 februárjában lemondott országos elnökségi tagságáról, majd
párttagságát felfüggesztették, tisztségeitől megfosztották.
Ezután többekkel együtt megalapította a Kisgazda Polgári Egyesületet, amelynek elnöke lett.
1998. májusban a Pest megyei listáról került be a törvényhozásba, frakcióvezető-helyettes és
a környezetvédelmi bizottság alelnöke lett. 2000. december 1-jén átvette és a ciklus végéig
vezette a Környezetvédelmi Minisztériumot.
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2002-ben és 2006-ban is országgyűlési képviselővé választották. 2006. május 16-tól
frakcióvezető helyettes, 2006. május 30-tól az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi
bizottság tagja. 2006-ban a Fidesz országos, 2010-ben pedig a párt Pest megyei listájáról
szerzett Országgyűlési mandátumot.
Dr. Turi-Kovács Béla mindmáig a vidék, a parasztság, a mezőgazdaság, a környezetvédelem
elkötelezett híve. Munkáját, politikai tevékenységét a tiszta politika megvalósítása vezérelte
és vezérli a mai napig is.
Nem sokáig élt Endrődön, de szülőföldjét nem feledte el, tisztelte és segítette. Nem csak az
ünnepi testületi üléseket tisztelte meg, hanem számos rendezvényen, városi ünnepségen vett
részt és ünnepi szónokként emelte azoknak színvonalát.
Környezetvédelmi Miniszterként segítette és támogatta Gyomaendrőd kiemelkedő
beruházásait, városunk fejlődését és térségi felzárkóztatását.
Fontos szerepet vállalt a város ivóvíz javító programjának támogatásában, a
szennyvízhálózata kiépítése megszervezésében, valamint a térségi hulladéklerakó beruházás
megvalósításában.
A várost érintő számos kisebb-nagyobb beruházások előkészítésében tanácsaival támogatta a
város elképzelését.
Soha nem feledve szülőföldjét, jó szívvel viseltetik Endrőd és Gyomaendrőd várossal
szemben.
A méltatásban foglalt közösségi és emberi értékek, szülőföldjével ápolt szoros és harmonikus
kapcsolata elismeréseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. TuriKovács Béla 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 került sor.
A kitüntetettek közül elsőként egy köztiszteletben álló háziorvos életútját és munkásságát mutatta be.
Dr. Jánosik Bertalan 1933. január 6-án született Battonyán. Középiskoláit
Hódmezővásárhelyen, Battonyán, Szegeden végezte és itt is érettségizett 1951-ben.
1951-1957-ig a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1957.
szeptember 7-én kapott diplomát.
Egyetemi évei alatt a mikrobiológiai Intézetben mélyítette ismereteit, ahol bakteriológiai
jártasságára tekintettel megbízást kapott egy új típusú klinikai bakteriológiai laboratórium
megszervezésével és vezetésével is. Munkája során dolgozott a klinika valamennyi osztályán.
1962 februárjában aneszteziológiából szakorvosi képesítést kapott, s ettől kezdve távozásáig
aneszteziológiai feladatokat látott el sebészeti, traumatológiai, urológiai de főleg mellkassebészeti műtéteknél.
Megoldatlan lakásgondjai miatt kinevezett tanársegédi állása ellenére megvált a klinikától és
1964. szeptember 1-től Endrődön vállalt körzet orvosi munkát. Ettől az időponttól
folyamatosan dolgozott ugyanabban a körzetben, majd 1993-tól vállalkozó orvosként
folytatta munkáját, megnövekedett felelősséggel. Az új munkaformában munkatársairól is
gondoskodnia kellett, melynek feladatait örömmel vállalta fel.
Vezető szerepet töltött be az endrődi székhelyű orvosi ügyelet szervezésében.
2010. július 1-től betegsége miatt orvosi munkájának, hivatásának nem tud eleget tenni, így
53 év orvosi illetve 46 év körzet orvosi munkáját végleg befejezte.
Hosszú, lelkiismeretes orvosi pályafutása során számos családi dinasztiákat kezelt. Jó
diagnosztikai képessége és pontos munkavégzése miatt a lakosság tiszteli, szereti és nagyra
becsüli személyiségét.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jánosik Bertalan 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.
Végezetül Gyomaendrőd egyik, az ifjúság nevelésében és oktatásában érdemeket szerzett közösségét
mutatta be.
A Kis Bálint Általános Iskola 60 éve, 1952 óta működik. Az eltelt évtizedek alatt több
szerkezeti és szervezeti változáson esett át. Jelenleg közoktatási intézményként, látja el
alapfeladatait, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, Gyomaendrőd város
Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartásában. Általános iskolai nevelést-oktatást
biztosít. Meghatározó alapintézménye Gyomaendrőd városnak.
Tevékenységük, amely évtizedek óta, folyamatosan kifejtett munkásság, a közoktatás és a
nevelés során olyan közszolgálatot valósított meg, amely jelentős hatással volt a város
gazdasági és társadalmi életére, az egészséges életmódra, a kultúrára, a művészetek és a sport
különböző ágaira, a környezetvédelemre. A már hat évtizede működő iskola mindig a
település egyik meghatározó alapintézménye volt. Pedagógusai, technikai dolgozói a diákok
ezreit segítették hozzá olyan tudáshoz, amely lehetővé tette számukra, hogy tanulmányaikat
magasabb szinten folytassák, vagy megkezdhessék felnőtté válásukat. Az iskola
megalapozott, hasznos ismeretekkel, megfelelő viselkedéskultúrával bocsájtja útjára a
diákokat.
A tanulói számtalan alkalommal képviselték városunkat különböző
eredményesen szerepelve ez által jó hírét terjesztve. A város társadalmi-,
sportéletének kialakulásában, fejlődésében, magas minőségi színvonalú
szereztek érdemeket. A diákok a város művészeti és sportegyesületeinek
jelentik, tehetségüket ott is kibontakoztatva, megmutatva, aktívan fejlesztve.

versenyeken
kulturális- és
működésében
tömegbázisát

A Kis Bálint Általános Iskola a hagyományok teremtése, ápolása, az értékőrzés és közvetítés,
a környezettudatos magatartás, valamint az egészséges életmódra nevelés élenjárója.
Ezen tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek Gyomaendrőd fejlődésében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola részére
"Gyomaendrődért" emlékplakettet és ajándéktárgyat adományoz.
Az elismerést az intézmény nevében Ágastonné Farkas Mária igazgató vette át Várfi András
polgármestertől.
A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
A kitüntetettek tiszteletére Kolin Ívensz: Lótusz tolk című szerzeményét adták elő Halász Valéria
zenetanár vezetésével Csordás Alíz, Győrfi Anett és Tari Edit a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói.
Ezt követően a kitüntetettek hozzászólásai következtek.
Dr. Turi-Kovács Béla: Az ember életében, ha az olyan hosszúra nyúlik, mint a sajátja rengeteg szép
és nehéz időszak van. Bizton mondhatja azonban, hogy az életnek nem igen van annál fontosabb
pillanata – legyen az bármilyen más kinevezés, cím, rang- mint amit otthon, a saját szülőhazájában
nyerhet el az ember. Ez életének egyik legszebb pillanata. Annak idején, amikor a sors különös
kegyelméből, és teljesen váratlanul miniszter lett, akkor Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök úr,
azzal adta át részére a kinevezésről szóló oklevelet, hogy valószínűleg ő az egyetlen a világon, aki
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úszómesterből lett miniszter. Hosszú volt ez a pálya idáig. A mindenható 1956-ban megóvta, mint
utcai harcost, és mint a nemzetőrség tagját és megóvta attól is, hogy hosszú börtönbüntetést kelljen
elszenvednie. A mindenható rengeteg jóval ajándékozta meg, a rosszakra már nem is emlékezik. Ez a
nap számára ettől többet is jelent. Bár milyen furcsán is hangzik, úgy gondolta a képviselő-testület jól
gondolkodott. Egyrészt, mert az életkoránál fogva ennek a címnek már nem lehet sokáig a birtokosa,
másrészt, hite és reményei szerint nem a múltbéli érdemeiért, hanem az elkövetkező időben még
megtehető szolgálataiért kapta. Meggyőződése szerint ennek a vidéknek, Gyomaendrődnek, az
Alföldnek, ennek a kiszolgáltatott nagyon nehéz sorsú magyar vidéknek semmi másra nincs szüksége
az elkövetkező időben, mint vízre és földre. Itt mind a kettő megvan, de egyiket sem használják ki
igazán. Ennek a városnak van egy nagyszerű terve, amiben ő szeretne szolgálni. Végre kezdjék el
használni azt az éltető vizet, ami majd biztonságot és megélhetést tud majd biztosítani nagyon sok
Gyomaendrődinek és hosszabb távon az egész nagy magyar Alföldnek. Úgy érzi ehhez lesz még
ereje. Akik eddig őt leírták a politikába, és úgy gondolták ettől már nincs tovább út, azoknak mindig
azt mondta: Drága Barátaim, az Úristen akaratát sem kifürkészni, sem behatárolni nem lehet.
Hitte, hogy még tudja, és megpróbálja megszolgálni azt a fajta bizalmat, ezt az egész életét
megkoronázó dicsőséget, amit most elnyerhetett.
Ágostonné Farkas Mária: Nagyon nagy megtiszteltetés és nagyszerű érzés számára, hogy a Kis
Bálint Általános Iskola Gyomaendrődért Emlékplakettjét, az iskola jelenlegi vezetőjeként átvehette.
Természetesen tisztában van azzal, hogy ezzel az emlékplakettel azt a hat évtizedes munkát ismerte el
a Képviselő-testület, amelyet az iskola közössége a gyomai településrészen hat évtizede művel.
Nagyon nagy megtiszteltetés számára az is, hogy egy olyan nevelőtestületnek lehet a tagja, amelyik
olyan munkát végez, aminek a sikerességét számtalanszor bizonyíthatta már.
Nagy kegyelem a sorstól számára, hogy ennek a közösségnek tagja lehet. Bár még nem tagja hat
évtizede, de ennek az időszaknak az egyharmadát ezek között a kollégák között élhette meg. Példa
értékű az az összefogás, amely az általa vezetett iskolának a közösségét javasolta erre az elismerésre.
Ezúton köszönte meg Dinyáné Bánfi Ibolyának a Könyvtár vezetőjének, hogy felterjesztette az iskola
közösségét, és azoknak az intézményvezetőknek, akik támogatták ezt a felterjesztést, Farkas Zoltánné
igazgató asszonynak, Dr. Kovács Béla igazgató úrnak, és Czikkely Erika intézményvezetőnek.
Megköszönte továbbá a képviselő-testületnek, hogy összefogott az intézményvezetőkkel, továbbá
köszönte azt, hogy figyelemmel kíséri az iskola munkáját, észreveszi a tevékenységét, értékeli, és
elismeri azt.
A Kis Bálint Általános Iskola közössége nevében köszönte a kitüntetést.
Várfi András polgármester zárszavában megköszönte valamennyi jelenlévő részvételét, ismételten
gratulált a kitüntetetteknek, majd kérte, hogy az ünnepi Képviselő-testületi ülés záróakkordjaként
együtt énekeljék el a Szózatot.
K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Toldi Balázs
hitelesítő

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő
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