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JEGVZŐKÖNVV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 23-i ünnepi üléséről, a Gyomaendrődi Járási Hivatal Dísztermébe.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Farkas Zoltánné, Gózan
Sándor, Nagyné Perjési Anikó, Papp István, Poharelec László, Vasas György Péter, Véháné Szedlák Ildikó képviselő

Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László

aljegyző

Dankó Béla országgyűlési képviselő, Várfi András a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, Dr. Pacsika György a
Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője,
Gyomaendrődi

„Díszpolgári" cím és a "Gyomaendrődért Kitüntető
Emlékplakett" kitüntetések kitüntetettjei, azok hozzátartozói,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői,
meghívott vendégek, a sajtó képviselői, és érdeklődő állampolgárok
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama :

14:00-14:45

Megyeri László aljegyző, narrátor tisztelettel köszöntötte a megjelenteket Gyoma endrőd Város Önkormányzatának, október 23-i nemzeti ünnepünk, valamint Gyoma
újratelepülésének 300. évfordulója tiszteletére összehívott, Ünnepi Képviselő-testületi
ülésén!
Kérte, hogy az ünnepi ülés nyitányaként énekeljék el közösen a Himnuszt.
Himnusz
1205

aljegyző,

narrátor felkérte Toldi Balázs urat, Gyomaendrőd Város
polgármesterét, az ünnepi képviselő -testületi ülés megnyitására.

Megyeri László

Toldi Balázs polgármester köszöntötte a

képviselő-testület

október 23 -i ünnep i ülésén megjelent képviselőket, jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Dankó Béla
országgyűlési képviselőt, Várfi András alelnök urat és Dr. Pacsika György hivatalvezetőt. 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 11 fő . Betkó József képviselő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt
nem tud jelen lenni.

Jegyzőkönyv

hitelesítőknek

javasolta Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert és
Poharelec László képviselőt kijelölni.

Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 11
fő.

A képviselő -testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
4 79/2017. (X. 23.) Gye. Kt. határozata

Gyomaendrőd

Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Lehóckiné Timár Irén alpolgármester és
Poharelec László képviselőt.
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.
Felkérte a képviselőket határozzanak az ünnepi ülés napirendjéről.
A szavazás

előtt

megállapította, hogy a szavazásban részt

vevő képviselők

száma 11

fő.

A képviselő -testület egyhangú, 11 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd

Város Képviselő-testülete
480/2017. (X. 23.) Gye. Kt. határozata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő -testülete az ünnepi

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, és a „Gyomaendrődért" ki tüntető emlékplakettek átadása
Határidő :

azonnal

Megyeri László aljegyző, narrátor felkérte Dankó Béla országgyűlési képviselő urat
ünnepi beszédének megtartására.
Dankó Béla országgyűlési képviselő köszöntötte az ünneplő Gyomaendrődieket.
Az igen és a nem, az emberiség két talán legősibb szava, talán ezért is volt ideje enynyire letisztulni, egyszerűségükben is egyértelművé, megingathatatlanná válni.
Vannak azonban olyan időszakok, amikor különösen megnő a szerepük, amikor a sok
beszédnek már annyira sok az alja, hogy ehhez a két alapvető fogalomhoz kell vissza térnünk, hogy tisztán láthassunk, hogy semmiféle mesterkedés ne sodorhassa el elő
lünk a célt.
1956 egy ilyen időszak volt, két korszak, két világ határán volt szükség arra, hogy tud juk, mit akarunk és mit nem.
Mai világunk nagy küzdelmei már egyre gyakrabban nem a csatatereken dőlnek el,
nem barikádok és harckocsik feszülnek egymásnak Tisztelt Ünneplők, hanem sokkal
inkább bankok, gazdasági érdekszövetségek, akik ha kell, kenyérrel, és olcsó hitelekkel éppúgy pillanatok alatt elárasztják a piacot, mint fegyverekkel.
Ám ahhoz, hogy mindezen viszonyok közt helyt tudjunk állni, rengeteg már megharcolt csata, megnyert küzdelem szükséges.
Gyomaendrőd ebben az évben ünnepelte újratelepülésének 300. évfordulóját.
Mint, ahogy a mai nap szerte Magyarországon 56 hőseiről szól, úgy emlékezünk ma
itt, a forradalom mellett mindazon hősökről is, akik az elmúlt három évszázadban részesei voltak Gyomaendrőd felemelésének, megmaradásának.
Ezért hát a mai nap ünnepi fénye nem szorítkozhat az elmúlt 61 esztendőre, hiszen
mióta valaki először vert tanyát itt a körös partján, hősök, mártírok és dolgos munkás
emberek tízezrei mozdították előre közös ügyünket.
Őseik megteremtették a lehetőséget arra, hogy minden generáció megtalálja itt a
számítását. Tőlük kaptuk meg mi is ennek a lehetőségét, hogy a jelenben Önökkel
együtt, közösen tegyünk ezért a városért.
Nekünk, mindannyiunknak pedig ugyanezt a lehetőséget kell biztosítanunk gyermekeik, unokáik számára is. Én úgy gondolom, hogy ezt munkával tehetjük meg, munká val, amire mindenki lehetőséget kap, aki komolyan tenni szeretne a neki otthont adó
közösségért.
A mai ünnep tükrében elmondhatjuk, hogy 2017-ben éppúgy, mint 56-ban egy olyan
államot, olyan közösséget védelmezünk, melyet vérrel és munkával építettünk, alkottunk meg a kereszténység és a nemzetünk otthonául.
A történelem próbák sorát jelenti minden közösség, így egy település számára 1s.
Próbákét, melyeken keresztüljutva, gyarapodva épülhet fel egy erős nemzedék.
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Nemzedék, mely gyarapítja megkapott örökségét és egy még gazdagabb, még egységesebb teret vagy akár települést ad tovább az utána következőknek.
A mi kapott örökségünk meghatározó része 56 éppúgy, mint Gyomaendrőd küzdelmes, ám tagadhatatlanul sikeres 300 éve, ám mint mindenhez, ehhez is hozzá kell
tennünk a magunk részét, magunk munkáját a jelen kihívásaival folytatott küzdelmeinkkel.
A ma, itt kitüntetett emberek felelős gondolkodású Gyomaendrődiek, akik felvállalták
a köz érdekében végzett munkát, akiknek mindig fontosabb volt a „mi", mint az „én",
s ezáltal példaképpé, követendő egyéniséggé váltak a város közössége számára.
A munka elkezdődött, az út, amire léptünk nem könnyű, de adjon erőt, adjon hitet a
tudat: a függetlenség és felemelkedés ezen útja mind 300 éwel ezelőtt, mind 1956.
október 23-án nyitva állt előttünk. Gyomaendrődiként, magyarként ma sincs más
dolgunk, mint méltón az elődök munkájához helytállni a jelen kihívásai közt és gyermekeink, utódaink kezébe tenni le nemzetünkjövőjét.
Ehhez kívánok a mai ünnepen sok erőt, kitartást, jó munkát és közösen megélt sikereket Gyomaendrőd minden lakójának.
Megyeri László

aijegyző,

narrátor megköszönte

Képviselő

úr szavait.

Az Október 23-i Nemzeti Ünnepünk, valamint Gyoma újratelepülésének 300. évfordulója tiszteletére összehívott képviselő-testületi ülés keretében helyi kitüntetések és
egyéb 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 egy Gyomaendrődért kitüntető
emlékplakettet adományozott.
A kitüntetésben részesítettek méltatását követően Toldi Balázs, Gyomaendrőd Város
polgármestere nyújtja át az elismeréseket az önkormányzat nevében.
Prof. Dr. Gyuricza Csaba környezetgazdálkodási agrármérnök, egyetemi tanár, az MTA
doktora Gyomán született 1973-ban, nős, három leánygyermek édesapja.
Endrődön járt általános iskolába, majd elvégezte a szentesi Bartha János Kertészeti
Szakközépiskolát. 1991-ben Gyöngyösön tanult tovább a GATE Gazdaság és Társadalomtudományi karán, majd Gödöllőn folytatta tanulmányait a GATE Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézetében, ahol 1996-ban környezetgazdálkodási agrármérnöki
diplomát szerzett. Az ezt követő három évben doktori ösztöndijas a gödöllői és a bécsi egyetemen. 2000-ben doktorált talajfizikából. 2008-ban habilitált doktori fokozatot szerzett, 2015-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett.
Az ezredfordulón Svédországban és Németországban tanult ösztöndijasként. Kutatási
területe a talajművelés és talajvédelem volt, melynek keretében a halmozottan hátrányos térségek földhasználatát, növénytermesztést, a talajállapot leromlásának okait és
az ellenük való agrotechnikai védekezések lehetőségeit valamint az EU csatlakozás
várható hatását vizsgálta a hazai növénytermesztésben.
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A gödöllői Szent István Egyetemen 2000-től tanársegéd, 2001-től egyetemi adjunktus, 2004-től egyetemi docens, 2004-ben az Európai Unió Közös Kutatóközpontjában,
Milánóban dolgozott nemzeti szakértőként, 2012-201 S-ig pedig dékán.
201 S-től a Kaposvári Egyetem és a Szent István Egyetem professzora - ezzel Magyarország legfiatalabb agrárprofesszora. 201 S márciusától a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal államtitkári rangú elnöke. 2017-től a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója. Jelentős társadalmi, közéleti munkát végez: négy alapítvány kuratóriumi tagja, a földművelésügyi miniszter tanácsadó testületének tagja, a
Herman Ottó Intézet felügyelőbizottsági tagja, hat éve belügyminiszteri tanácsadó a
közfoglalkoztatás témakörében, a vörösiszap-katasztrófa utáni táj rehabilitáció szakmai vezetője volt.
199S-ben Pro Scientia Aranyéremmel, 1998-ban az Év doktorandusza, míg 1999-ben
Darányi lgnác-dijjal tüntették ki.
Gyomaendrőddel állandó és eleven kapcsolatot tart fenn. Dolgozik az endrődi Honismereti Egyesületben és részt vett a nagyváradi helytörténeti kutatásban, adatokat
gyűjtött és publikált az 1944. október 6-7 -i endrődi eseményekről is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Prof. Dr. Gyuricza Csabá-t Gyomaendrőd díszpolgárává fogadta.

A kitüntetést átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Dr. Gyuricza Csaba: amikor először értesült arról, hogy ebben az elismerésben kívánja részesíteni a város, akkor az a 20 évvel ezelőtti pillanat jutott eszébe, amikor Vaszkó
Irénke néni lett a város Díszpolgára, aki a gratulációjakor annyit mondott neki, hogy
„tudod Csabikám sok kitüntetést kaptam életem során, de ez különb mindegyiknél,
amikor azt saját városa adja." Ugyan ezt érzi most, ezt a megtiszteltetést. Nagyon sok
megtisztelésben volt már része eddigi élete során, melyek közé mostmár ez a pillanat,
ez a díszpolgári cím kitüntetés is tartozik. Egy kitüntetést leginkább az tud minősíteni,
hogy kik adják, illetve kik kapják, kapták korábban. Amikor az embert a szülővárosa
ismeri el az egy óriási elismerés. Nem akármekkora öröm és elismerés az, ha az ember
Kállai Ferenc, Gergely Ágnes vagy Kun Kovács László, - és még lehetne sorolni, - után
ilyen elismerésben részesül. Eddig is dolgozott azért, szerény képességei, lehetősége
ihez mérten, hogy támogassa, segítse a várost. Nagyon nagy öröm és szavakban nehezen kifejezhető az a megbecsülés, amit érez, és hogy a város elismeri azt a tevékenységet, azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végezhetett.
Hálás szívvel köszönte a kitüntetést.
Megyeri László aljegyző, narrátor: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda 2012. szeptember 1-jén kezdte meg működését. A több nagy múltú óvoda
egyesítésével létrehozott intézmény a város legnagyobb óvodai ellátást biztosító nevelési központjává vált.
Az intézmény óvodai egységei mindkét városrészben megtalálhatóak, a társulás települései közül pedig Csárdaszállás község óvodai nevelésének megszervezését látja el.
Endrődön a Csemetekert Óvodában, Gyomán a Százszorszép és a Margaréta Óvodában fogadják az óvodáskorba lépő gyermekeket.
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Óvodapedagógusaik széleskörű szakmai tudással, elhivatottsággal végzik nevelő
munkájukat, melynek eredményességéhez hozzájárul a pedagógiai munkát segítő
dolgozókkal összehangolt munkavégzés.
A szülői munkaközösség büszke óvodáikra és az intézmény valamennyi dolgozójára,
akik igyekeznek a gyermekek nevelési színterét egy csodálatos helyhez hasonlatossá
tenni, otthonossá varázsolni, hiszen gyermekeik idejük nagy részét az óvodákban töltik. Hivatásuk többet jelent számukra egy elvégzendő feladatnál. Örömmel, lelkesedéssel, kreativitással töltik meg a mindennapokat. Igyekeznek saját személyiségükkel
színessé tenni a közösség arculatát, szakmai sajátosságokkal gazdaggá, sokoldalúvá,
tartalmassá tenni munkájukat. Sokat tesznek azért, hogy olyan környezetet teremtsenek, ahol jó gyereknek lenni, ahol szülők gyermekeiket biztos kezekben tudhatják.
Az óvodáskorú gyermekek egyik fontos jellemzője, hogy érzelemtől vezéreltek, vagyis
személyiségükben az érzelmek dominálnak, ezért nagyon fontos, hogy a választott
óvoda érzelmi biztonságot, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítson a számukra,
valamint, hogy érezzék, hogy szeretettel vannak körülvéve.
Az óvoda sok gyermek életében az első igazi közösség, itt kell megtanulniuk a közösséghez tartozás fogalmát, az összetartozás élményét, ezt pedig csak úgy tudják elsajátítani, ha az óvoda lehetőséget biztosít a közös programokra, a közös élmények
megtapasztalására. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda számos
hagyományőrző rendezvénnyel járul hozzá gyermekeink szociális kompetenciájának
fejlődéséhez, a gyerekek által alkotott kisebb és nagyobb közösségek közös élményeinek gazdagításához.
Az intézmény hagyományaival, a helyi és egyéb néphagyományok ápolásával gyermekeink olyan, a későbbi életükre is meghatározó élményt kapnak, amelyek a városhoz, a szülőföldhöz, a társakhoz való érzelmi kötődésüket alapozzák meg. Az intézmény óvodapedagógusai hisznek abban, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan
kötelessége.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvodát Gyomaendrődért kitüntető emlékplakettben részesítette. Felkérte Kovács Péterné intézményvezetőt, hogy a kitüntetést vegye át polgármester úrtól.
A kitüntetést átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Kovács Péterné a Kistérségi óvoda képviseletében tolmácsolta a kollégái és jómaga

örömét, hogy a szülői közösségük kezdeményezésére Gyomaendrőd Város Képviselő
testülete méltónak találta az intézményt erre az igen megtisztelő kitüntetésre. Ez a dij
mindenképpen elismerés és biztatást jelent számukra ahhoz a munkához melyet végeznek az óvodai nevelés terén ebben a városban. Egy csapatmunka eredménye ez az
elismerés, nagy dolgokat csak közös összefogással lehet létrehozni.
Köszönetét fejezte ki azoknak a volt óvodapedagógus kollégáknak, akik a kezüket
fogták hivatásuk gyakorlásának kezdetén, példát mutattak, és sokan közülük ma is
figyelemmel kísérik munkájukat, ami nagyon sokat számít.
Hálás köszönetét fejezte ki az intézmény szülői közösségének, akikre mindig számíthatnak, mindig mellettük állnak, akik segítségükre vannak terveik, programjaik megvalósításában.
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Köszönetet mondott Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, akik gondoskodással és támogatással vannak a gyomaendrődi óvodai élet iránt és mindent megtesznek
azért, hogy nagyon színvonalas feltételekkel tudjanak dolgozni.
Végül köszönetet mondott a Kistérségi Óvoda minden dolgozójának, akik szívvel, lélekkel és elhivatottsággal végzik ezt a munkát. A nevükben is ígérte, hogy ehhez a
dijhoz méltóan fognak a jövőben is dolgozni és a tudásuk legjavával fogják a
gyomaendrődi óvodai nevelést szolgálni.

Megyeri László aljegyző, narrátor: Önkormányzatunk, a több évtizeden át, a köz
szolgálatában végzett tevékenység előtti tisztelgéssel, és egy hagyományteremtő
nemes gesztussal kíván megemlékezni azokról, akik a helyi közintézményekben pedagógusként, egészségügyi, szociális, kulturális és közigazgatási szakdolgozóként
vagy technikai munkatársként eltöltött hosszú idő után az elmúlt egy évben aktív pá lyafutásukat befejezték és nyugállományba vonultak.
Kérte, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
Bognár Anna, Dinya Béláné, Gellainé Nagy Erzsébet, Kocsisné Beranek Gizella, Molnárné Majoros Katalin, Rácz Ibolya, Dr. Ráczné Rauhoffer Erika, Sike Andrásné, Szilágyi
Jánosné, Szurovecz Károlyné, Tari Lászlóné, Tímár Károly Imre, Varjú Ernő Mihályné

Emléklapokat átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Megyeri László aljegyző, narrátor: 2017 Gyoma újratelepülésének jubileumi emlékéve. A 300 éves évforduló méltó megünneplésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata ez év tavaszától a mai napig tartó ünnepségsorozatot hirdetett.
A mai nap nemzeti ünnepünk mellett a jubileumi év záró napja is. E napon megnyitott
helytörténeti kiállítás és az emléktérnek felújított Wodianer tér is tisztelgés az ősök
előtt, példakép a jövő nemzedékének.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében köszönetet szeretnénk kifejezni azok-

nak, akik adományozóként vagy kölcsönzőként értékes helytörténeti emlékekkel járultak hozzá a jubileumi kiállítás megszervezéséhez.
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Kovács György és Kovácsné Sári Enikő adományozók
részére, akik városunk számára kiemelten fontos helytörténeti dokumentumokból álló
gyűjteményt adományoztak.

Az oklevelet átnyújtotta Toldi Balázs polgármester.
Dr. Kovács György felolvasta a gyűjtemény adományozásával kapcsolatban Polgármester úrnak, Képviselő - testületnek írt levelüket.
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Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Testületi tagok!
Közös életünk hajnalán, 1983-ban - a családépítés kezdeti szakaszában -vásároltunk
egy régi házat Budapest XVII. kerületében, Rákosligeten, a Régi Akadémiatelepen.
Ugyan már a vásárláskor kiderült, hogy a házat Kner Piroska és férje, Beczkóy Miklós
építette 1910-ben, de akkor még nem tudtuk azt, hogy a poros padláson milyen értékek
lapulnak. Erre a ház rendbehozatalának kezdetét döbbentünk rá, amikor egymás után
kerültek elő a régi ládákból különböző dokumentumok a Kner-család történetéből.
Ugyan a csaláshoz bennünket rokoni szálak nem fűznek, nagy érdeklődéssel álltunk
neki azok szortírozására, a Kner -család rokoni szálainak kiderítéséhez, és mindannak
felderítésére, ami a papírokból kiolvasható volt.
A megtalált és megmentett, később pedig féltve őrzött kis gyűjteményünk évtizedekig
nappalink könyvespolcán pihent, mígnem egy napon váratlanul kitárulkozott jövőbeni
sorsa. Egy fehér asztal mellett - 20 77 májusában - ugyanis egyikünk elmesélte Gyurica
Csabának - akiről akkor derült ki, hogy Gyomaendrőd szülötte - hogy milyen kincseket
őrzünk. Ő volt a kapocs ahhoz, hogy a fenti értékek végre a méltó helyükre, ide az
Önök városába kerüljenek, abba a városba, amelyért a Kner Család oly sokat tett.
Nagy megelégedettség számukra, hogy a dolgok így alakultak. Öröm megélnünk azt,
hogy immáron az enyészettől megmentett értékek nem egy nappaliban rejtőznek, hanem a nagyközönség számára is elérhetővé válhatnak az Önök jövőbeni gondoskodása
révén.
A 2017. június 13-án ajándékként átadott gyűjteményről a Határ Győző Városi Könyvtár egy pontos lajstromot készített, amelyet jelen levelünkhöz csatolunk.
Budapest, 20 77. október 23.
Legyenek büszkék városukra és annak szülötteire!
Tisztelettel, az ajándékozók:
Dr. Kovács György

Dr. Kovácsné Sári Enikő

A levél a továbbiakban ajegyzőkönyv mellékletét képezi.
aljegyző,

narrátor: Gyoma újratelepülésének emlékére a valós ren dezvények mellett egy virtuális eseményre is sor került, szeptember 24-e és az újratelepülés eszmei időpontja , október 8-a között egy internetes kvízjáték formájában .
A helytörténeti kérdésekből álló nyeremény játékon 97-en próbálkoztak, melyből 50en értek el pontszámot.
A legeredményesebb 3 játékosnak ez úton is szívből gratulálunk. Kérte, hogy vegyék
át ajándékukat. Mindegyik nyertes ajándéka egy könyvcsomag a jubileumi év kapcsán
megjelent könyvekből és mellé egy-egy értékes informatikai tárgyjutalom.
1. helyezést ért el 264 ponttal Balázsné Drahó Ildikó. A könyvcsomag mellett egy
Lenovo Tablet a jutalma. ó később veszi át a jutalmát.
Megyeri László
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2. helyezést ért el 254 ponttal Mag Bianka. A könyvcsomag mellett egy JBL GO hordozható bluetooth hangszóró a jutalma.
3. helyezést ért el 249 ponttal Gera Zoltán. A könyvcsomag mellett egy Omega
Sand pi per gamepad a jutalma.

Az ajándékokat átadta Toldi Balázs polgármester.
Megyeri László aljegyző, narrátor: Felkérte Toldi Balázs urat, Gyomaendrőd Város
polgármesterét, az ünnepi képviselő-testületi ülés és a jubileumi emlékév zárására.
Toldi Balázs polgármester elmondta, egy nagyon hosszú és nagyon tartalmas éven
vagyunk túl. Sok szép eseménnyel, rengeteg színes történettel. Köszönetet kell mondani egy-két olyan intézményvezetőnek, hivatali dolgozónak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ilyen szép évünk lehessen, és méltó módon megemlékezhessünk
Gyoma 300 éves újratelepüléséről. Elsőként köszönte Dinyáné Bánfi Ibolyának és
Weigertné Gubucz Edit intézményvezetőknek, akik rengeteget dolgoztak azért, hogy
ilyen szép évünk legyen. Köszönte Megyeri László aljegyzőnek a sok ötletet, segítséget és köszönte Dr. Pacsika György hivatalvezető úrnak is a sok segítséget, hogy az
események megrendezéséhez rendelkezésre bocsátotta a Járási Hivatalt. Természetesen a felsorolt személyeken kívül még nagyon sokan tettek azért, hogy a Gyoma 300
év ilyen sikeres lehessen. Végezetül köszönte a felterjesztő szervezeteknek, magánszemélyeknek a kitüntetésre szóló felterjesztéseket, hiszen nélkülük nem ünnepelhetnék ma itt.
Megyeri László aljegyző, narrátor: Elérkeztünk mai ünnepi ülésünk záróakkordjához,
a Szózathoz.
Felkérte a jelenlévőket, hogy közösen énekeljék el a Szózatot.

Szózat
K. m.
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