GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
23/2015.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október
23-i ünnepi üléséről a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében.

Megjelent
képviselők:

Toldi Balázs polgármester, Ágostonné Farkas Mária, Betkó József,
Béres János, Gózan Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István,
Poharelec László és Vasas György Péter képviselők,
Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

Meghívottak:

Jegyzőkönyv
vezető:

A gyomaendrődi „Díszpolgári” cím és a „Gyomaendrődért
Kitüntető Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei, azok
hozzátartozói,
Önkormányzat egykori és jelenlegi tisztségviselői, az egykori
képviselő-testület tagjai,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői,
meghívott vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő
állampolgárok

Jakucs Mária

Ülés időtartama: 13:10-14:20
Cserenyecz Éva narrátor: Tisztelettel köszöntöm Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
Ünnepi
Képviselő-testületi
ülésének
résztvevőit,
kedves
vendégeinket!
Kérem, hogy az ünnepi ülés nyitányaként énekeljük el közösen a Himnuszt.
Himnusz
Cserenyecz Éva narrátor: Felkérem Toldi Balázs urat, Gyomaendrőd Város
polgármesterét, az ünnepi képviselő-testületi ülés megnyitására.
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Toldi Balázs polgármester köszöntötte Gyomaendrőd Város képviselő-testületének
október 23-i ünnepi ülésén megjelentek. Külön köszöntötte Dr. Pacsika György urat a
Járási Hivatal vezetőjét, az önkormányzat egykori és jelenlegi tisztségviselőit,
a képviselő-testület tagjait. Köszöntötte a gyomaendrődi „Díszpolgári” cím és a
„Gyomaendrődért Kitüntető Emlékplakett” kitüntetések kitüntetettjei, azok
hozzátartozóit. Köszöntött valamennyi meghívottat és az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ünnepi képviselő-testületi ülés határozatképes. A 12 fős
testületből jelen van 9 fő. Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester és Farkas Zoltánné
képviselő jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt a mai ülésen nem tudnak jelen
lenni, míg Fülöp István képviselő betegség miatt van távol.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Papp István és Vasas György Péter képviselőket
kijelölni.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
491/2015. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Papp István és Vasas György Péter képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, az október 23-i Nemzeti Ünnepünk tiszteletére
összehívott képviselő-testületi ülés keretében helyi kitüntetések és elismerések
átadására kerül sor.
Továbbá a gyomaendrődi önkormányzat fennállásának negyedszázados évfordulója
alkalmából az önkormányzat egykori és jelenlegi tisztségviselőinek, tagjainak
köszöntésére, elismerésére kerül sor.
Felkérte a képviselőket határozzanak az ünnepi ülés napirendjéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1005

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
492/2015. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ünnepi
ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, és a „Gyomaendrődért”
kitüntető emlékplakettek átadása
2. Az önkormányzat egykori és jelenlegi tisztségviselőinek,
tagjainak köszöntésére, elismerése
Határidő: azonnal
Cserenyecz Éva narrátor: Az Október 23-i Nemzeti Ünnepünk tiszteletére összehívott
képviselő-testületi ülés keretében helyi kitüntetések és elismerések átadására kerül
sor.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyomaendrőd
Díszpolgára” cím, valamint a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett alapításáról és
adományozásáról szóló önkormányzati rendelete értelmében a helyi civil szervezetek
és intézmények javaslatai alapján Október 23-i Nemzeti Ünnepünk alkalmából ez
évben egy Gyomaendrőd Díszpolgára címet, valamint két Gyomaendrődért kitüntető
emlékplakettet adományoz.
A kitüntetésben részesítettek méltatását követően Toldi Balázs, Gyomaendrőd Város
polgármestere nyújtja át az elismeréseket az önkormányzat nevében.
Cserenyecz Éva narrátor: Váry József
adományozottjának méltatása következik.

„Gyomaendrőd

Díszpolgára”

cím

Váry József 1924. január 2-án született, a Wagner család ma élő egyetlen tagjaként.
Nagyapja Wagner Márton fatelepet létesített Gyomán, a kazángyár helyén, majd a
család 1926-ban megalapította a Hungária Nyomdát is, amely villanymotoros gépen
nyomtatta a hetente megjelenő Gyomai Újságot 1926 és 1944 között. Az 1920-as
évektől útépítéssel is foglalkoztak, majd 1936-ban a Wagner család irányításával és a
gyomai gazdák összefogásával létrehozták a Hombár Szövetkezetet. Váry József
édesapja Wagner József az I. világháborús érdemeiért vitézi címet is kapott, amihez
magyarosítani kellett a nevét, így ekkor vette fel a Váry nevet.
Váry József 1947-ben házasságot kötött és Budapestre költözött. A Ganz
Villanygyárban dolgozott, majd a Verseny Áruházban helyezkedett el. Folyamatosan
sportolt a koronglövészetben, amelyben 1952-ben élsportolói címet is kapott. Ötször
volt magyar bajnok, 1955-ben csapattagként Európa-bajnok második helyezést ért el.
Tagja a Szent György Lovagrendnek, az 1992-ben újra életre hívott Vitézi Rend
alelnöke, tiszteletbeli törzskapitánya. 1973 óta tagja a Nemzetközi Vadászati
Tanácsnak, elsőként kapta meg a Magyar Nemzeti Vadászrend kitüntetést, megkapta
a Hubertus Kereszt arany fokozatát és a Nemzetközi Vadászati Tanács érdemrendjét
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is. 2011-ben munkássága elismeréseként a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesült.
Az 1926-tól 1944-ig hetente megjelenő Gyomai Újság teljes példányszámát bekötve a
Gyomai Szülőföld Baráti Körnek ajándékozta, mely a Határ Győző Városi Könyvtárban
került elhelyezésre.
2011-ben jelentős összeggel járult hozzá az Őszikék Idősek Otthona bővítéséhez,
felújításához.
Váry József egy olyan gyomai család egyedülő élő tagja, ahol nemcsak ő, hanem a
család többi tagja is maradandót alkotott a település érdekében.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Váry József részére
Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományoz.
A kitüntetést átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Váry József: Köszönettel fogadom ezt a magas kitüntetést, igyekezni fogok a
jövőben, erőmhöz mérten, amit tudok, még megtenni ezért a közösségérért.
Köszönöm, hogy megemlékeztek rólam, és nem felejtettétek el, azt, amit a családom
a település érdekében tett.
Cserenyecz Éva narrátor: Ladányi Gábor a „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakett
adományozottjának méltatása következik.
Ladányi Gábor 1950. augusztus 23-án született Dévaványán. Dévaványán
érettségizett, majd Budapesten a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Főiskolán szerezte
első diplomáját. Később ugyanitt gazdasági szaktanári szakot, majd az ELTE
Bölcsészettudományi Karán pedagógiai előadói végzettséget szerzett.
1970-ben kötött házasságot Varjú Margit endrődi születésű pedagógussal. Három
gyermekük született, 1973. óta élnek Endrődön.
Kezdetben a dévaványai, majd a gyomai ÁFÉSZ-nél dolgozott. 1977-ben kezdett
tanítani Békéscsabán, 1989-től pedig a gyomai gimnáziumban vendéglátói és
kereskedelmi szaktárgyakat, valamint közgazdaságtant tanított nyugdíjazásáig. A
pedagógus pálya élethivatása volt. Szaktárgyaiból valamennyi tanítványa
eredményesen érettségizett, többen felsőfokú kereskedelmi vagy közgazdasági
végzettséget szereztek, sikeresen szerepeltek országos szakmai tanulmányi
versenyeken. 1996-ban Kiváló pedagógus kitüntetésben részesült. Tanítványai
életútját ma is figyelemmel kíséri, keresi és tartja velük a kapcsolatot.
Aktív tagja az Endrődiek Baráti Köre Egyesületnek, valamint pedagógus nyugdíjas
klubnak is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ladányi Gábor részére
„Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakettet adományoz.
A kitüntetést átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
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Ladányi Gábor: A pedagógus pályám során, melyért igen sokat tettem, azt kerestem
a gyerekekben, hogy milyen út vezet hozzájuk.
A személyiségük megismerésére törekedtem, abban a jót erősíteni, a „vadabb”
hajtásaikat pedig igyekeztem gyengíteni.
Úgy érzem ebben sikereket értem el, az ismeret átadásban pedig nagyon sokszor volt
tanulmányi versenyeket első helyezett tanítványom.
Köszönettel veszem ezt a helyi kitüntetést.
Cserenyecz Éva narrátor: Gschwindt Mihály „Gyomaendrődért”
emlékplakett adományozottjának méltatása következik.

kitüntető

Gschwindt Mihály 1950-ben született Mezőberényben. A gimnáziumi tanulmányok
után vendéglátó és kereskedelmi eladó, üzletvezető végzettséget szerzett. Két
gyermek édesapja.
1972-től Gyomán az ÁFÉSZ 6. számú bisztrójában helyezkedett el. Dolgozott a
Pavilonban, a Hollerban, és a Vadász bisztróban is. 1992-től egyéni vállalkozóként
folytatta munkáját. A 6-os bisztrót üzemelteti, majd 1994-ben élelmiszerüzletet is
nyitott. Vállalkozását 1996-ban a Liget Fürdő területén található Park étteremmel is
bővítette.
Családjával együtt kezdetektől fogva bekapcsolódott Gyomaendrőd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzatának munkájába. Gyomaendrőd város testvérvárosi
kapcsolatainak ápolásában jelentős részt vállal. A gyomaendrődi városi rendezvények
egyik szervezője, lebonyolítója, a GYÜSZTE tagja. Nemcsak munkájával, de évek óta
anyagilag is hozzájárul a Böllérfesztivál megrendezéséhez.
Több éve önzetlenül támogatja a civil szervezetek, a sport és kulturális egyesületek
működését.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gschwindt Mihály
részére „Gyomaendrődért” kitüntető emlékplakettet adományoz.
A kitüntetést átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Gschwindt Mihály: Nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést, a méltatásban
összefoglalták az elmúlt 40 év alatt végzett munkáját, tevékenységét, melyet
megpróbál a jövőben is ugyan így folytatni.
Cserenyecz Éva narrátor: Kérem, hogy a kitüntettek tiszteletére hallgassuk meg a
Pachelbel kánont.
Előadják: Csordás Alíz, Dobák Dóra, Győrfi Anett és Halász Valéria a Kállai Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanára.
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Zeneszám
Cserenyecz Éva narrátor: Ez év októberében ünneplik a Magyar önkormányzatok
fennállásuk 25. évfordulóját. Kérem, hallgassák meg Toldi Balázs polgármester úr
ünnepi köszöntőjét.
Toldi Balázs polgármester: Az 1956-os forradalom és szabadságharc, amely
mérhetetlen szabadságvágyból és mély gyökerű hazaszeretetből indult el, eszmeisége
a nemzeti jövőt a demokrácia, az önrendelkezés és az önigazgatás egységében látta.
Ez az eszmeiség 1990-ben, a szabad és független Magyarországon, az
önkormányzatiság kialakításával valósult meg.
A 25 évvel ezelőtti, történelmi jelentőségű, rendszer- és korszakváltó döntés azóta is
meghatározza Magyarország közjogi rendszerét.
Az első választásokkal, a helyhatóságok megalakításával kialakult és demokratikusan
működik a települések önrendelkezési joga.
Ez az alkotmányos érték teszi lehetővé, hogy a helyi közösségek tagjai megválasszák
képviselőiket, polgármesterüket, rájuk bízva településüket, jólétüket.
Azok, akik városvezetői tisztséget vállalnak a választópolgárok bizalmát élvezve,
hazaszeretetükről, szűkebb pátriájuk: Gyomaendrőd szeretetéről tesznek bizonyságot.
A polgármester, a képviselők esküt tesznek arra, hogy tisztségükből eredő
feladataikat a település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítik.
Gyomaendrődön az elmúlt huszonöt év alatt a polgármesterek vezetésével, a
képviselők az eskühöz hűen szolgálták a várost és annak polgárait.
Tisztelettel emlékezünk munkásságukra, köszönetünket fejezzük ki tevékenységükért.
Arra kérem Önöket, akik egykor, vagy napjainkban, a választók bizalmából jutottak
városvezetői, képviselői pozícióba, továbbra is segítség Gyomaendrődöt és annak
polgárait!
Tegyenek azért, hogy a város érdekeit mindenek előtt tartva, tovább szolgálják
Gyomaendrőd lakosságát! Dolgozzunk együtt szeretett városunk jövőjéért, az itt élők
sorsának javításáért!
Széchényi István nagyszerű gondolatát ajánlom figyelmükbe:
„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”
Cserenyecz Éva narrátor: A gyomaendrődi önkormányzat fennállásának
negyedszázados évfordulója alkalmából az önkormányzat egykori és jelenlegi
tisztségviselőinek, tagjainak és mindazoknak, akik a tevékeny közreműködésükkel
folyamatosan
hozzájárultak
a
helyi
demokrácia
kibontakozásához
és
megszilárdulásához, azoknak ez alkalomból egy emléklapot és emlékérmet kívánunk
átnyújtani.
Kérem, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
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Dr. Frankó Károly polgármester 1990-1996 között, Dr. Dávid Imre polgármester 19972006 között, Várfi András képviselő 1994-1998 és polgármester 2006-2014 között,
Arnóczi István János képviselő 2010-2014 között, Babos László képviselő 1998-2010
között, Czibulka György képviselő 1994-2010 között, Csányi István képviselő 20022010 között, néhai Császárné Gyuricza Éva képviselő 1998-2006 között (átveszi
leánya: Takácsné Császár Klaudia) Csikné Timár Éva képviselő 2002-2006 között,
Dávid István képviselő 1994-1998 között, , Dezső Zoltán képviselő 1998-2006 között,
Dr. Busai György képviselő 2006-ban és 2010-ben, Dr. Farkas Zoltán képviselő 19901994 között, Dr. Gedei Margit képviselő 1990-ben, Dr. Koleszár József képviselő 19901994 között, Dr. Kovács Béla képviselő 1990-2010 között, Dr. Kulcsár László képviselő
1991-1994 között, Dr. Palya József képviselő 2006-2010 között, Dr. Valach Béla
képviselő 1990-2002 között, Fülöp Zoltán képviselő 2012-2014 között, Garai János
képviselő 1994-2002 között, Gellai Józsefné képviselő 2006-2010 között, Hack Mária
képviselő 1998-2002 között, Hangya Lajosné képviselő 1990-2010 között, Hanyecz
Margit képviselő 1994-1998 között, Hornok Béláné képviselő 1990-1994 között, Ifj.
Dógi János képviselő 1998-2006 között, Illés János képviselő 2006-2010 között, Iványi
Lajosné képviselő 2010-2014 között, Izsó Csaba képviselő 2006-2010 között, Jakus
Imre képviselő 1998-2010 között, Jenei Bálint képviselő 1990-2006 között, Katona
Lajos képviselő 1994-2006 között, Knapcsek Béla képviselő 1990-2006 között, Kovács
Attila képviselő 1998-2002 között, Kovács Kálmán képviselő 1994-1998 között, Kun
Lászlóné képviselő 1990-ben, Márjalaki József képviselő 2010-2014 között, néhai
Márton Gábor képviselő 1994 között (átveszi fia: Márton Gábor Áron), Nagy Pál
képviselő 1994-1998 között, R. Nagy János képviselő 1994-1998 között, Rau József
képviselő 2003-2006 között, Sipos Tas Töhötöm képviselő 1990-ben, Szabó Balázsné
képviselő 2006-2010 között, Szerető Béla képviselő 1990-1994 között, Timárné
Kozma Ágnes képviselő 2002-2006 között, Tótka Sándor képviselő 1994-2002 között,
néhai Vass Ignác képviselő 1998-2003 és 2006-2010 között (átveszi leánya: Vass
Ildikó), Ágostonné Farkas Mária képviselő 2014-től, Béres János képviselő 2002-től,
Betkó József képviselő 2010-től, Gózan Sándor képviselő 2014-től, Nagyné Perjési
Anikó képviselő 2011-től, Papp István képviselő 2015-től, Poharelec László képviselő
2010-től, Vasas György Péter képviselő 2015-től, Dr. Timár Gyöngyi jegyző 1990-1991
között, képviselő 2014-ben, Dr Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Enyedi
László osztályvezető, Pardi László osztályvezető, Petényi Roland osztályvezető,
Emléklapok és emlékérmek átadása. Átadta Toldi Balázs polgármester.
Cserenyecz Éva narrátor: Toldi Balázs képviselő 2010-től és polgármester 2014-től.
Részére az emléklapot és az emlékérmet átadja Ágostonné Farkas Mária az Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke.
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Cserenyecz Éva narrátor: Távollétük miatt később veszik át az emléklapot:
Balázs Imre képviselő 1990-1998 között, néhai Bátori Gyula képviselő 1990-2002
között, Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő 2010-2011 között, Dr. Szendrei Éva
képviselő 1994-1998 között, Farkas Zoltán Illésné képviselő 2014-től, Gellai József
képviselő 1990-1994 között, Hornok Ernő Attila képviselő 2014-ben, néhai Kovács
Mihály képviselő 2002-2005 között, Lehóczkiné Timár Irén képviselő 2007-től, Marton
Dániel képviselő 2010-2014 között, Putnoki László képviselő 2006-2010 között,
Vaszkó Irén képviselő 1990-1991 között, Deme Zoltán volt országgyűlési képviselő
1990-1994 között, Latorcai János országgyűlési képviselő, Dr Csorba Csaba volt
jegyző 1991-2015 között, Dávid Mátyás képviselő 1990-ben, Dr. Veréb Lajos képviselő
1990-ben, néhai Gellai Imre képviselő 1998-2002 között, Hornok Lajosné képviselő
1991-1994 között, Hunya Lajos képviselő 1990-1994 között, néhai Kruchió Lajos
képviselő 1991-1994 között, Martinák Csaba képviselő 1990-1994 között, Pocsaji
Zsolt képviselő 1990-1994 között, Rácz Imre képviselő 2006-2010 között, Véháné
Szedlák Ildikó képviselő 1998-2006 között, Fülöp István Béla képviselő 2014-től,
Szöllősi Istvánné országgyűlési képviselő 1994-1998 között, Domokos László
országgyűlési képviselő 1998-2010 között, képviselő 2006-ban, Dankó Béla
országgyűlési képviselő 2010-től, Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő.
Cserenyecz Éva narrátor: Kérem, hogy az önkormányzatiság jubileumának jeles
évfordulója tiszteletére hallgassuk meg Határ Győző: Váram és istápom című versét.
Előadja: Kéri Miklós
Vers
Cserenyecz Éva narrátor: Önkormányzatunk, a több évtizeden át, a köz szolgálatában
végzett tevékenység előtti tisztelgéssel, és egy hagyományteremtő nemes gesztussal
kíván megemlékezni azokról, akik az egészségügyben és oktatásban eltöltött hosszú
idő után az elmúlt egy évben aktív pályafutásukat befejezték és nyugállományba
vonultak.
Kérem, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
Egészségügyi dolgozók:
Dr. Valach Béla, Dr. Fabó János, Dr. Darvas Tamás, Pelyva Lászlóné
Pedagógusok:
Gyalog Irén, Roószné Kovács Márta, Gellainé Tuboly Zsuzsanna, Kovásznainé Mikó
Klára, Miklovicz Lajosné
Emléklapokat átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
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Cserenyecz Éva narrátor: Elérkeztünk mai ünnepi ülésünk záróakkordjához, a
Szózathoz.
Szózat

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Dr. Uhrin Anna
jegyző

Papp István
jegyzőkönyv hitelesítő

Vasas György Péter
jegyzőkönyv hitelesítő
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