GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
28/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. október 23.-i ünnepi üléséről a Gyomaendrődi Járási Hivatal Dísztermében.
Megjelent
képviselők:

Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester, Arnóczi
István János, Béres János, Betkó József, Fülöp Zoltán, Iványi Lajosné, Lehóczkiné Tímár Irén, Poharalec László képviselők,
Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző
A gyomaendrődi „Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei, azok hozzátartozói,
Kovács Imre Társaság tagjai, Kovács András a társaság elnöke, Dr.
Palya József és felesége, Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus tagjai, Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagy,
Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, Dr. Kulcsár László a
megyei gazdakör elnöke, Dr. Timár Andrea a Járási Hivatal hivatalvezető helyettese,
Szeredi Pál történész,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői,
meghívott vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok

Jegyzőkönyv
vezető:

Csikós Anikó

Megyeri László narrátor felkérte a jelenlévőket, hogy az ünnepi ülés nyitányaként
énekeljék el közösen a Himnuszt.
Himnusz
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Felkérte Várfi András urat, Gyomaendrőd Város polgármesterét, az ünnepi Képviselőtestületi ülés megnyitására.
Várfi András polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket. Külön köszöntötte a kitüntetésben részesülőket, azok hozzátartozóit. A Kovács Imre Társaság
Elnökét, Kovács András urat, és a Társaság tagjait, akik a Kovács Imrének oda ítélt
posztumusz Gyomaendrőd Díszpolgára kitüntetés fogják átvenni. Köszöntötte a
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus tagjait, Gecseiné Sárhegyi Nóra karnagyvezetőt, akik Gyomaendrődi Emlékplakett kitüntetésben részesültek. Köszöntötte továbbá Dr. Palya József nyugalmazott háziorvost, aki szintén kitüntető emlékplakettben részesül.
Köszöntötte Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő urat és kedves feleségét,
akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepi ülésünket. Köszöntötte Dr. Kulcsár László
urat a Nemzeti Agrárkamara Békés Megyei Elnökét, Dr. Timár Andreát a Járási Hivatal
hivatalvezető helyettesét.
Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Jegyző urat, Aljegyző urat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős tagságból jelen volt 9 fő. Hiányzott az ülésről Marton Dániel, Márjalaki József és Nagyné Perjési Anikó képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Toldi Balázst és Lehóczkiné Timár Irént kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, és egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
490/2013. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőknek
kijelöli 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:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
491/2013. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az ünnepi ülés napirendjét
az alábbiak szerint határozta meg:
1. "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, és a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakettek átadása
Határidő: azonnal
1956. október 23-a egy jeles dátum a magyar történelemben. Egy olyan jeles dátum
melyre most már szabadon gondolhatunk, mert volt idő, amikor ez a szabadság igen
csak korlátozott volt. Ezen a napon egy kis nép szabadságért kiáltott, mely kiáltást
meghallotta Európa és az egész világ. Sok politikus, művész szimpatizált a forradalom
és szabadságharccal, melynek ismerjük a történetét. Tudjuk azt is, hogy mi következett ezután, a megtorlás, hogy hosszú éveken keresztül csak, mint ellenforradalom
lehetett erről a napról és az azt követő napokról beszélni. Szerencsére az idő és a történelem helyre teszi a dolgokat, így az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
már nyíltan beszélhetünk, sőt ünnepelhetjük is ezt az eseményt.
A Képviselő-testület minden évben erre a napra teszi az ünnepi ülését, amikor helyi
kitüntetéseket adományoz. Erre a jelentős napra, amikor népünk bebizonyította, hogy
erős és bátor.
Ezzel az ünnepi ülést megnyitotta, bízott benne, hogy még sok hasonló szép napunk
lesz.
Megyeri László narrátor:
Az október 23-i Nemzeti Ünnepünk tiszteletére összehívott képviselő-testületi ülés
keretében helyi kitüntetések átadására kerül sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” emlékplakett alapításáról és adományozásáról szóló rendelete értelmében a helyi civil szervezetek javaslatai alapján október
23-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából ez évben Díszpolgári címet valamint Gyomaendrődért kitüntető emlékplaketteket adományoz.
A kitüntetésben részesítettek méltatását követően Várfi András, Gyomaendrőd Város
polgármestere nyújtja át az elismeréseket az önkormányzat nevében.
Elsőként a Díszpolgári cím adományozására kerül sor. Felkérte Szeredi Pál történészt
Kovács Imre életútjának és munkásságának méltatására.
Szeredi Pál történész:
Nem csak Gyomaendrőd Város életében, hanem Kovács Imre emléke évtizedek óta
mások számára is emlékezetes és fontos. Ez a nap, a képviselő-testület döntése öszszefűzi az itthoniak és a távolba kényszerülők életét. Méltó megbecsülést, otthont
nyújt a XX. század egyik legnagyobb magyar politikusának.
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Kovács Imrét a magyar történetírásban jobboldali politikusként mutatják be. Ez azonban téves, torzító és pontatlan meghatározás, ugyanis Kovács Imre nem jobboldali,
hanem reálpolitikus volt, az un. harmadik út politikusa volt. Nem fogadta el a demokrácia diktatórikus, mindent a közösség ellen érdekeinek alárendelt Lenini, Sztálini értelmezését, gyakorlatát, de elutasította az individuális érdekek olykor féktelen érvényesítését lehetővé tevő liberális polgári demokrácia társadalom képét is. 1946 szeptemberében a parlament előtt egyértelműen fogalmazta meg, hogy mi is az a demokrácia. A demokrácia fogalma állandóan változik, de a lényegen nem változtat, szemben a diktatúrával. Az államot alkotó emberek olyan társas tömörülése, olyan uralmi
forma, melyben a többség akarata érvényesül a kisebbségek jogainak tiszteletben
tartásával. Azé a többségé, amelyik dolgozik, a demokráciát építi, a ténykedéseivel a
demokrácia hibáit akarja korrigálni, nem pedig a demokratikus rendet megdönteni.
Egyszerű szavakkal közérthetően fogalmazta meg az emberi kapcsolatok közötti lényeget is. Mindenki úgy viselkedjék másokkal szemben, ahogy elvárja, hogy vele
szemben viselkedjenek.
Kovács Imre integrátor volt, nem volt polihisztor, sem elméleti gondolkodó. Ő volt
viszont az, aki helyiségbe fogta az egyes gondolatokat és politikai gyakorlattá, cselekvéssé formálta. Szerinte a demokrácia a harmadik út a parasztság a munkásság és az
értelmiség tényleges szövetsége, érdekképviseletre épülő polgári berendezkedés.
Középpártokra támaszkodó koalíció, magántulajdonra alapozó, szövetkezeti társas
tömörülés, melyet a keleti és nyugati demokráciákkal való barátság velük való együtt
haladás jellemez.
Kovács Imre egy rendkívül szellemes férfi volt, a legkeményebb kritikát is mosolyogva
tudta fogadni, és csípősen tudott vissza vágni. Született vezéregyéniség. Ezt ő is tudta
magáról, de nem kérkedett ezzel. Kovács Imre 33 évet élt emigrációban. Bátor, találékony, kreatív személyiség volt. Túlélni a kort, amelyben élt, csak olyanféle vagánysággal lehetett, mint amit 1944. március 19-én tanúsított. Ekkor szállta meg Magyarországot a német sereg. Kovács Imre ismert és gyűlölt ellenfele volt a nyilasoknak. A
német gestapó talán ezért is őt akarta közvetlen Bajcsy Zsilinszky után letartoztatni.
Első gondolata ezért Édesapja testvéreihez, Gyomára vitte, itt tervezte második szülőföldjén elbújni az üldözők elől. A Keleti pályaudvarról akkor Gyomára induló vonaton
az étkező kocsiban egy német tiszt asztalához ült le, akivel kellemes beszélgetésbe
elegyedett, amikor Szolnokon felszálltak a csendőrök, akik igazoltatni kezdték a vonat
utasait. Mindenkinek tüzetesen átvizsgálták az iratait, kivéve a Kovács Imréét, aki vidáman nagyokat nevetve sörözgetett a német tiszttel. Melyik magyar rendőr merte
volna elkérni annak a vélhetően fontos embernek az iratait, aki egy német ezredes
kíséretében utazott.
Kovács Imréből hiányzott a hízelgés, az egyenes beszédet szerette és ezt követelte
meg másoktól is. A politikában nem ismert tréfát. Nem ismerte és elutasította a politikai furfangot. Szeretett szembe nézni az emberekkel, ami a szívén, a száján. Inkább
egy népszónok volt, vidéken szerették az emberek. Radikális népi demokrata volt. Hitt
a népi demokráciában. Egész életében a magyar függetlenségért harcolt. 34 évet élt
itthon, 33 évet emigrációba. 1980-ban 67 évesen hunyt el. Az általa remélt változás,
Magyarország függetlensége 1990-ben következett be, Kovács Imre halála után 10
évvel.
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Gyomaendrőd Város ezzel a döntésével elégtételt ad Kovács Imrének és sorstársainak. Lemossa róluk az árulás bélyegét. Kovács Imre Gyomaendrőd Díszpolgáraként
örökké megbecsülés fogja övezni, mint ahogy a mi szívünkben is mindig megmarad
csibészes mosolya.
Megyeri László narrátor:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Imre író, politikus részére Gyomaendrőd Díszpolgára posztumusz díjat adományoz. A díjat átveszi
Kovács András, a Kovács Imre Társaság elnöke.
Az elismerés átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.
A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
Megyeri László narrátor:
A következőkben a Gyomaendrődért emlékplakett kitüntetések átadására kerül sor.
Dr. Palya József 1937. szeptember 18-án született Jászalsószentgyörgyön.
Az általános iskola elvégzése után a Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban érettségizett. 1957-ben felvételt nyert a Debreceni Orvostudományi Egyetemre. Az egyetemi évek alatt kialakult elhatározásból körzeti orvosnak készült.
A diploma megszerzése után házasságot kötött, majd az akkori rendelkezéseknek
megfelelően a mezőtúri kórház sebészeti osztályára került segédorvosnak. A kórházi
gyakorlat második évében pályázat útján elnyerte a telekgerendási üzemi körzeti orvosi állást.
A körzeti orvosi munkát megtapasztalva tágabb környezetre vágyva, megpályázta és
elnyerte az endrődi megüresedett körzeti orvosi állást.
1967. november 8-án kezdte a munkát az Endrődi Központi Rendelőben. A kezdeti
nehézségek után sikeresen beilleszkedett. A körzeti orvosi munka mellett éveken keresztül ellátta a bölcsődei orvosi teendőket is.
Az eltelt évek alatt munkája elismeréseként 1967-ben Megyei Tanácselnöki Dicséretet, 1977-ben a Vöröskereszt Munkáért kitüntetés bronz fokozatát és 1989-ben a Minisztertanács Kiváló Munkáért kitüntetést kapta.
1967 óta folyamatosan dolgozott, az elmúlt év végéig. Munkáját a jó munkahelyi, és a
segítőkész, nyugodt családi légkör megkönnyítette, ezért tudott egyéb, a közösség
érdekében végzett feladatokat is ellátni.
A 45 évnyi munka igazi eredménye a volt betegek iránta érzett kifejezett tisztelete,
megbecsülése, és ragaszkodása.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Palya József részére
"Gyomaendrődért" emlékplakettet és a város címerével valamint a kitüntetett nevével
díszített arany pecsét-gyűrű adományoz.
Az elismerés átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.
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A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
Megyeri László narrátor:
Kodály és Bartók nevéhez köthető kóruséneklés műfajában a mi kisvárosunk is büszkélkedhet egy lelkes csapattal.
A Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórust 1996-ban alapította Hunya Alajosné
nyugalmazott zeneiskolai igazgató a volt növendékeiből. Rövidesen csatlakoztak hozzájuk a komolyzenét és a közös éneklést kedvelő fiatalok is. Kezdetben női karként
működtek, majd az ezredfordulótól vegyes karrá alakultak. A tagok szabadidejükből
áldozva szívvel lélekkel járnak a heti egy-két próbára, hogy a kórusművészet szépségét bemutathassák a közönségnek, a felnövekvő nemzedéknek. Lelkesedésük az alapítás óta változatlan, segíti őket az eltelt 16 év során szerzett tudás, tapasztalat és a
közönség szeretete. Mindig igyekeztek megőrizni a zene szeretetét, a magas színvonalú munka igényét és a barátságot.
A kórus az eltelt évek során a város kulturális arculatának meghatározó eleme lett.
Városunk lakossága ismeri, szereti és várja a már megszokott rendszerességgel viszszatérő programjaikat: a templomainkban rendezett ünnepi hangversenyeket, a városi
rendezvények ünnepi műsorain bemutatott előadásokat.
Gazdag, változatos repertoárjukkal mindig meglepik a hallgatókat. Sok örömet szereznek a szólamok tiszta hangzásával, az előadás érzelmi hitelességével, a kórusművek szakmailag is magas szintű tolmácsolásával.
Szakmai elismerésként a 2003-as kórusminősítőn bronz fokozatot kaptak, majd a
2009-ben a „Szülőföldünk, Békés megye” rendezvény-sorozaton karnagyuk Gecseiné
Sárhegyi Nóra vezetésével arany minősítést szereztek.
A kamarakórus egész tevékenysége városunkat szolgálja. Példa arra, hogy egy közösség a maga erejével, tehetségével a szülőhely kulturális életében meghatározó szerepet tud betölteni, a hazai és nemzetközi kapcsolataival pedig a város jó hírnevét is
gyarapítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus részére „Gyomaendrődért” emlékplakettet adományoz.
Az elismerés átnyújtására felkérte Várfi András polgármestert.
A kitüntetést átnyújtotta Várfi András polgármester.
Megyeri László narrátor:
A kitüntetettek közül elsőként Kovács András, a Kovács Imre Társaság Elnöke kíván
pár szót szólni.
Kovács András megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy Kovács Imrét érdemesnek tartották arra, hogy posztumusz díszpolgári kitüntetésben részesítsék. Egyrészt,
mint a Kovács Imre Társaság Elnöke köszönte, másrészt, mint Kovács Imre egyik unokaöccse. Kovács Imre családjából jelen van még Péteri Endre is, aki Kovács Imre unokahúgának a fia.
836. oldal

Ez immár a harmadik eset, hogy Kovács Imre Magyarországon posztumusz díszpolgári címet kapott. Az elsőt Székesfehérváron, a másodikat Alcsútdobozon kapta. Alcsútdoboz és Gyomaendrőd igen fontos települések az ifjú pályakezdő Kovács Imre
szempontjából. Egyrészt mert Alcsútdobozon született, másrészt nagyon sok családi
szál kötötte Gyomához, hiszen a felmenői itt születtek. Ezeken kívül az országban van
még néhány olyan hely, ahonnan méltán megérdemelné, hogy ezt a címet megkapja.
Példaként említette Bükkszentmihályt, ami azóta egyesült Tiszavasvárral. Nem beszélve Budapestről, ahol a tanulmányait végezte.
Gecseiné Sárhegyi Nóra: megköszönte az Endrődiek Baráti Körének a felterjesztést,
és a Képviselő-testületnek, hogy támogatták ezt a javaslatot. Nagy öröm ez a kórus
számára.
Egy kórusművel szeretnék kifejezni köszönetüket ezért a kitüntetésért. Hassler: „Ünnepre jöttünk” című művét fogják előadni. Kérte fogadják szeretettel.
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa előadása.
Megyeri László narrátor:
Elérkeztünk mai ünnepi ülésünk záróakkordjához, felkérte a jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.

K. m. f.

Várfi András
polgármester

Dr. Csorba Csaba
Jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Toldi Balázs
hitelesítő
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