GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
9/2020.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 20-i ünnepi üléséről, a Gyomaendrődi Járási Hivatal dísztermében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Dávidné Csontos Marianna, Farkas Zoltánné, Fülöp Zoltán, Gózan Sándor, Szujó Zsolt, Vasas György Péter, Weigert László képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző
Prof. Dr. Latorcai János az országgyűlés alelnöke,
Dankó Béla országgyűlési képviselő,
Prof. Dr. Gyuricza Csaba mb. rektor,
Dr. Pacsika György a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezetője,
Helyi kitüntetések, elismerések kitüntetettjei, azok hozzátartozói,
Önkormányzati intézmények vezetői, a hivatal osztályvezetői,
meghívott vendégek, a média képviselői, és érdeklődő állampolgárok
a jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv
vezető:

Jakucs Mária

Ülés időtartama:

14:00-15:00

Himnusz
Toldi Balázs polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelent képviselőket,
jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte Alelnök urat, Képviselő urat, Rektor urat,
Hivatalvezető urat, a helyi kitüntetések kitüntetettjeit, valamennyi meghívottat és az
érdeklődő állampolgárokat.
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Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 11 fő.
Betkó József képviselő jelezte távolmaradását.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert 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
134/2020. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné Timár Irén alpolgármestert.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester ismertette az ünnepi ülés napirendi pontjait:
1. Helyi kitüntetések, elismerések átadása
2. Települési Értéktár okleveleinek átadása
Felkérte a képviselő-testületet, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
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
135/2020. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi kitüntetések, elismerések átadása
2. Települési Értéktár okleveleinek átadása
Határidő: azonnal
Cserenyecz Éva narrátor: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének, az önkormányzati kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete értelmében, a helyi civilek és
közösségeik javaslata alapján ez évben egy Díszpolgári címet adományozott egykori
szülöttjének, aki több évtizedes gyomaendrődi lelki szolgálatával és világi tevékenységével járult hozzá településünk fejlődéséhez és múltunk ápolásához.
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Gyomaendrődért díjban részesült egy másik gyomaendrődi szülöttünk, aki adományozóként gazdagította városunk kulturális értékeit, valamint egy civil szervezet,
amely három évtizeden át maradandó értékű karitatív tevékenységet végzett.
Végül szakterületi önkormányzati elismerésre egy-egy olyan, a városunkkal szoros
kapcsolatot ápoló polgár szolgált rá, aki élethivatásszerű szakmájában kimagasló kulturális, illetve közösségi tevékenységében elismerésre érdemes sport tevékenységet
végzett.
Iványi László tb. kanonok, esperesplébános Endrődön született. Az általános iskolát
Endrődön, a gimnáziumot pedig Gyomán végezte. Ezt követően került a szegedi szemináriumba, ahol a tanulmányai elvégzése után, 40 évvel ezelőtt Dr. Udvardy József
megyéspüspök szentelte pappá.
Papi szolgálatainak több helyen tett eleget. 1980-82 között Ásotthalmon, majd 198284 között Debrecenben, a Szent Anna Plébánián volt káplán.
1984-89-ig Hosszúpályiban volt plébános, majd 1989-től 2012-ig, azaz 23 évig szolgált plébánosként Endrődön. Ezalatt 1996-tól még ellátta a Hunyai Szent László Király
Plébániát és 2010-2011 között a Gyomai Jézus Szíve Plébániát is. 2015. augusztus 3tól pedig az Orosházi Jézus Szíve Plébánia plébánosa és kerületi esperese.
Iványi László 1982-84 között, debreceni segédlelkészi működése alatt nagy hangsúlyt
helyezett a fiatalok pasztorálására. Felélesztette és újjászervezte a fiatalok csoportját,
akikből ifjúsági énekkart szervezett. Ez az énekkar ma is tovább él Dalárda néven, a
hajdani tagok, és ma már az ő gyerekeik közreműködésével. Ebben az időben sok
lengyel is megfordult vagy tartózkodott a városban, turizmus és egyéb céllal.
Az ő lelkipásztori ellátásukkal is foglalkozott, vasárnaponként a lengyel miséken zsúfolásig megtelt a Szent Anna templom.
Endrődön a templomot újította fel kívülről. Élete legnagyobb kihívása és feladata volt
a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola felépítése és elindítása 199495 között.
1999-ben újabb kihívással szembesült. A tűzvész következtében leégett Hunyai templom újjáépítését kellett megszerveznie, amely 2000-ben el is készült.
Segédkezett időközben a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola tornatermének építésében, 2002-ben felújíttatta az Endrődi templomtetőt, majd 2003-ban a plébánia
lakás részét is.
2004-ben felépítteti az új Hunyai plébániát. Felújíttatja 2005-ben a plébániai irodát és
hittantermet, 2009-ben az Endrődi templom előtti 200 éves műemlék kőkeresztet, a
következő évben pedig az endrődi templom sekrestyéjét.
Közösségi feladatai között a gyomaendrődi önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjaként is munkálkodik 2010-ig. Tagja volt a Békés Megyei Szociális Közalapítvány kuratóriumának, valamint az Endrődi Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskolában működő Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítványnak.
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Ezen a megbízatásokon túl számos egyházi és világi tisztséget is ellátott. Közéleti
munkásságai közül, a városunkkal való kapcsolatában kiemelkedik, hogy kezdettől
fogva munkatársa a Városunk című helyi újságnak, valamint 2004 óta a Gyomaendrődért Emlékplakett kitüntetettje.
Laci atya ebben az esztendőben ünnepli pappá szentelésének 40. évfordulóját. Lelkipásztori munkáján túl a közösségi munkája tette őt ismertté. Iskolaalapító, templomépítő, újságszerkesztő, egyházi szakértő, a társadalmi élet nagyra becsült, elszármazott személyisége.
Kimagasló szakmai munkájával nagymértékben hozzájárult Gyomaendrőd Város és az
Endrődi Szent Imre Egyházközség megismeréséhez.
Ezen érdemek elismeréseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Iványi László részére Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományoz.
Felkértre Toldi Balázs polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Iványi László: köszöntötte a megjelenteket. Meghatottan áll most itt. Nagyon meglepte, amikor értesítést kapott arról, hogy ilyen megtisztelő címmel tünteti ki a város,
a képviselő-testület. Lelkiekben készült erre az ünnepségre, annál is inkább mert számára az egyik legkedvesebb ünnep az augusztus 20. A 40 éves szolgálata is gazdagítja ezt az érzést, ami most áthatja, továbbá az, hogy 30 éve lesz annak, hogy Békés
megyét szolgálja. A méltatás során elhangzott eredményei, a közösség érdeme is,
mert egyedül nem tudta volna mindezt megvalósítani. Ehhez kellett a közösség, a
helyi egyházközség a városnak a közössége. Köszönte mindenkinek, aki gondolt rá, és
köszönte az elmúlt évtizedek munkáját, amit együtt töltöttek.
A szülőföld az ember életében olyan, mint az anyai ház. Az ember egyszer kiröppen
onnan, de annak emléke a szívünkben, lelkünkben mindig megmarad, és az életünket
meghatározza. Az ő életét is meghatározta az, hogy Endrődi és Gyomaendrődi. Viszszaemlékezve gyermekkorára, diákkorára, mindig büszkeséggel töltötte el, ha meghallotta Gyoma vagy Endrőd nevét.
Most ez a város, amire oly büszke, díszpolgárává fogadta. Nagy kitüntetés és megbecsülés, olyan kiválóságok, mint Kállai Ferenc, Timár Máté vagy Szilágyi István nyomdokaiba lépni, akik szintén díszpolgárai ennek a városnak.
Ettől a várostól soha nem fog tudni elszakadni, elhunytakor is szeretne majd itt megpihenni.
Gárdonyi Géza egy idézete, nagyon jól megfogalmazza a mostani érzéseit: „ A fecske
nem ember, mégis visszavágyik a szülőföldjére. Ha nem vágyakozna, nem térne vissza.
Az ember is csak egy helyen van otthon, másutt mindenütt idegen.”
Továbbra is otthon érzik magát, még akkor is, ha a szolgálata máshová elszólította.
Számtalan módon tartja a kapcsolatot most is, akár a Városunk c. újságon, akár a barátok, ismerősökön keresztül. Vagy éppen az egyházközség, vagy az iskolán keresztül.
Köszönte az elismerést, kívánta mindenki életére Isten áldását, jó egészséget.
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Dr. Latorcai-Ujházi Aranka mérnök-közgazdász, ikonfestő művész, a gyomaendrődi
Aranka Játékbaba Múzeum létrehozója. Gyomán született, római katolikus családban
nőtt fel. 1965-től szülővárosában Corini Margit festőművész mellett művészeti képzésben vett részt. 1985-től ikonfestészeti tanulmányokat folytatott, ikonokat, oltárképeket, ikonosztázokat festett, emellett párhuzamosan teológiai területen is képezte
magát. Művészeti készségét és tudását külföldi tanulmányutakon is bővítette. Számos
egyéni és csoportos kiállítása volt idehaza és külföldön. Megszerzett tudását, később
az általa szervezett kurzusokon adta tovább. Alkotói tevékenységéről több mint 120
cikk jelent meg művészeti és egyéb folyóiratokban. Felszentelt ikonképei, ikonjai, ikonosztázai Magyarország görögkatolikus templomait díszítik.
Bár Latorcai-Ujházi Aranka elsősorban ikonfestőként ismert, irodalmi alkotásaival is
jelentős sikereket ért el. Mint nagycsaládos nagymama két évtizede éli unokáival a
mai gyermekek mindennapjait, figyeli világképük alakulását, jól ismeri a gyermeklélek
rezdüléseit. A saját unokáival megélt élményeiből is merítve speciális könyvet írt, mely
eszközeivel, hangos-könyvként, Braille írásos változatában a vakok és gyengén látók
számára is biztosítja az olvasás komplex élményét. A kötetért 2010-ben Nürnbergben
a Szellemi találmányok és alkotások kiállításán négy elismeréssel, köztük a kiállítás
nagydíjával jutalmazták. Ezzel elnyerte a 2010. év Legeredményesebb Női Feltalálója
és a Feltalálók Egyesülete Kulturális Találmányok Nagykövete címet is. További kiemelkedő alkotása a „Mamika madárkái" című verseskötet, melyben unokáinak foglalta össze ars poeticáját és adott számukra szellemi útravalót.
2016 júniusában a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola jubileumi ünnepségsorozatának vendégeként „Képbe foglalt imádság ” című kiállításával, interaktív művészettörténeti előadásával hozzájárult az intézmény pedagógiai munkájához, a gyermekek
érzelmi, esztétikai neveléséhez.
2016 júniusa óta tekinthető meg a gyomaendrődi Körös Látogatóközpontban a Dr.
Latorcai-Ujházi Aranka és Professzor Dr. Latorcai János által Gyomaendrőd városának
felajánlott közel 600 darabból álló - mára több, mint ezer darabot számláló játékbaba gyűjtemény, mely 2018-ban került felvételre a Gyomaendrődi Települési
Értéktár értékei közé.
Latorcai-Ujházi Aranka boldog, többgenerációs családban nőtt fel. Kislány korától
fogva rajongott a szüleitől kapott babákért, akikre játszótársakként tekintett. Évek
múltával maga is felfigyelt egy-két tetszetősebb, értékesebb babára, kereste a hirdetéseket, hagyatékokból, más gyűjtőktől, aukciókon is vásárolt játékokat. Az általa beszerzett babák hozzáértő kezei között születtek újjá, szépültek meg: fürdette őket,
hajat vágott. szárított, tisztította cipőiket, öltözetüket. Restaurálta, javította, a ruházatukhoz illő apró kiegészítőkkel tette még érdekesebbé gyűjteménye darabjait. A
hosszú évek során gondosan összeállított különleges és rendkívül értékes gyűjteményét 2016-ban ajánlotta fel szülővárosa - Gyomaendrőd - számára.
Az adományozó hitvallása, hogy a babákkal végzett játéktevékenységeken, szerepjátékokon keresztül a gyermekek megtanulhatják a gondoskodást, a szeretetet, mely
elősegítheti a felelős családi életre való felkészülést, a gyermekek és a szüleik közötti
kötelékek szorosabbra fűzését.
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A múzeumban található babagyűjtemény talán azért is nevezhető egyedülállónak,
mert a gyermekek az egyes darabokat nem csupán megtekinthetik, hanem kézbe
foghatják, játszhatnak is velük.
Dr. Latorcai-Ujházi Aranka kedves, magával ragadó személyisége, kreativitása, páratlan akaratereje nem ismer lehetetlent. Elképzeléseit csodálatra méltó lelkesedéssel,
hittel, fáradhatatlan munkavégzéssel, támogatók felkutatásával valósítja meg.
A méltatásban foglaltakért Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestület Dr. Latorcai-Ujházi Aranka részére Gyomaendrődért díjat adományoz.
Felkértre Toldi Balázs polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Dr. Latorcai -Ujházi Aranka: köszönte az elismerést, munkájának méltatását.
Gyermekkorában nagyon szép családban nőtt fel, nagyon jó szülei voltak. Nagyon jó
volt Gyomán élni. Sok minden érdekelte, a tanuláson felül a babázás, a sport és a tág
világnézet, ami nagyon érdekelte. Mindig ragaszkodott a hazájához, a városához,
Gyomaendrődhöz. Ezt a ragaszkodást a szülei is erősítették. A jó Isten megsegítette
azzal, hogy a párját is itt találta meg, akivel érettségi után összeházasodtak, majd következett a továbbtanulás, utána pedig a családalapítás. Életében a család egy koordinációs pont. Ahogy szokták mondani, egy nőnek nagy szerepe van a család életében, mert, ha jól tartja azt a „sátorkarót” akkor az alá egy nagy-nagy család is befér. A
család összetartásához időnként szüksége volt a belső csendre, amire szüksége volt
az ikonfestéshez, és minden olyan munkához, amikor újdonságot alkotunk, amiben
önmagunkat is adjuk. Mérnők közgazdászként is nagyon komolyan helyt kellett állnia,
de emellett a gyerekek és a család ellátása is feladatot adott számára. Az önmaga
építéséhez hozzátartozott az is, hogy egy gyűjteményt hozzon létre, ikonokat tudjon
festeni, és mindehhez szüksége volt a családi háttérre. A babagyűjteményben lévő
babák mindegyikéhez hozzá adta önmagát is, átalakította azokat, talán gyermekkorától kezdve benne van minden egyes babában. Úgy ahogy az ikonfestésbe is belefesti
magát titkon, tudat alatt egy-egy képbe.
Ismételten megköszönte az elismerést, mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult ehhez.
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete 1990. július
25-én alakult közhasznú szervezet. Gyomaendrőd legnagyobb civil szervezete jelenleg 307 taggal működik. Az egyesület megalakulása óta tagja a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetségének. Az alapszabályban meghatározott cél szerint Gyomaendrődön és vonzáskörzetében végzik munkájukat. Feladatuk a mozgásukban korlátozott, fogyatékos, sérült emberek érdekképviselete segítése, összefogása. Tájékoztatják tagjaikat az őket megillető támogatásokról, segítenek a nyomtatványok kitöltésében, az ügyintézésben. Az elmúlt 30 évben 572 fő részére lakás akadálymentesítési támogatás, 312 fő súlyos fogyatékossági támogatás, 130 fő részére
egyszeri szociális segély, 53 fő részére gyógyszertámogatás, 440 fő részére méltányossági nyugdíjemelés, 360 fő részére gépkocsi szerzési illetve átalakítási támogatás
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megszerzésében segítettek. Segédeszközöket kölcsönöznek tagjaiknak például kerekesszéket, járókeretet, támbotot. Az egyesületnek közösségépítő szerepe is van. A
tagság egyre idősödik, sok a magányos idős tag. Rendezvényeikkel tesznek az elmagányosodás ellen. Minden hónap első szerdáján van összejövetel, ahol meghallgatnak
valamilyen érdekes előadást például háztartási balesetek, védekezés a csalók házalók
ellen, majd kötetlen beszélgetés, szalonnasütés, bográcsozás folyik. Évente megrendezik a Mozgáskorlátozottak Gyomaendrődi Napját. Ide meghívják a velük partner
civil szervezetek képviselőit, tagjaik családtagjait, barátait. Segédeszköz bemutatót
rendeznek, az egészséges emberek is kipróbálhatják ezeket, ezzel is segítik a sérült
emberek egészségesek általi elfogadását. Ezen a rendezvényen olyan sérültek is részt
vehetnek, akik nem tagjai az egyesületnek. Minden évben beneveznek a kihívás napjára ahol 30-40 tag gyógytornázik gyógytornász vezetésével. Karitatív tevékenységet
is végeznek. Jó állapotú használt ruhát gyűjtenek, ebből válogathatnak az egyesület
tagjai.
Minden évben rendeznek jótékonysági futást, sétát, ahol 1 kg tartós élelmiszer a nevezési díj. Az összegyűlt élelmiszert az egyesület még kiegészíti, így évente 25-30 fő
rászoruló tag kap élelmiszer csomagot. A már hagyománnyá váló disznóvágás során
is a rászoruló tagokat támogatják.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testület Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete részére Gyomaendrődért díjat adományoz.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átnyújtására. A díjat átveszi: Gugolya Jánosné.
Gugolya Jánosné: a maga és az egyesület tagsága nevében megköszönte Polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek és a felterjesztőknek ezt a tiszteletre méltó
kitüntető díjat. Továbbra is szeretnék folytatni ezt a munkát, amit 30 évvel ezelőtt az
elődeik elkezdtek.
Dr. Erdész Ádám Mezőberényben született, ahol általános és középiskolai tanulmányait folytatta. 1980-ban végzett az ELTE BTK történelem-könyvtár szakán. 1980
szeptemberétől lett a Békés Megyei Levéltár munkatársa. 1994-től igazgató-helyettes,
majd 2005 óta igazgatója az intézménynek. Az ELTE BTK-n egyetemi doktori címet,
1997-ben PhD tudományos minősítést szerzett. Kutatási területe a XIX-XX. századi
magyar gazdaság- és társadalomtörténet, nyomdászattörténet. Kutatói és intézményvezetői munkája mellett részt vesz a szakmai szervezetek, bizottságok munkájában, a
Bárka című folyóirat munkatársa. Számos konferencián és ünnepségen szerepelt előadóként. Írásai a helyi és megyei lapok mellett szakfolyóiratokban és rangos szakmai
kiadványokban jelentek meg. Munkásságát számos díjjal ismerték el: Bárka-díj (2000),
Pauler Gyula-díj (2010), Gyula Kiváló Polgára (2012), Békés Megyéért (2014), Mezőberény Díszpolgára (2015), Pro Archivo Nationali díj (2016).
Gyomaendrődhöz több évtizedes kapcsolat fűzi. Egyik fő kutatási területe a Kner család és nyomdájuk története. A Kner ünnepségeknek aktív közreműködője volt, jubileumi kiállításokat nyitott meg a Kner Múzeumban és több publikációja látott napvilágot a Gyomai Kner Nyomdában. Szerzője, társszerzője volt a Haiman György, Kner
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Erzsébet, Kner Albert és Kner Endre monográfiáknak és a 2007-es, Egy nyomdaműhely titkaiból című kiadványnak.
Szaklapokban, levéltári kiadványokban és emlékkötetekben további Kner vonatozású
tanulmányai jelentek meg. 2017-ben önálló, gyűjteményes kötetbe kerültek írásai, A
Kner család és más történetek címmel, amelynek a Határ Győző Városi Könyvtárban
tartott könyvbemutatóját nagy érdeklődés kísérte.
Dr. Erdész Ádám derűs egyénisége magas szintű, példaértékű segítőszándékkal és
kiváló előadói készséggel párosul. Számos alkalommal adott szakszerű, önzetlen segítséget, ha a településünk múltjával kapcsolatban adatokra, információkra volt szükség - akár Gyoma, akár Endrőd történetéről. Például: egy-egy épület, vagy a Hősök
útján álló hársfák múltjáról, vagy értéktári ajánló készítéséről, bátran fordulhattunk
hozzá. A helytörténettel foglalkozók és a levéltári foglalkozások diákrésztvevői sok
segítséget, útmutatást kaptak tőle.
Levéltári előadásokat, kiállításokat szervezett és hozott el Gyomaendrődre, melyek a
Szent Antal Népházban és a Határ Győző Városi Könyvtárban kerültek megrendezésre. Városunkban több alkalommal volt a nemzeti ünnepségek szónoka, rendezvényeken változatos témákban tartott eladást. Legutóbb a városi könyvtárban a Mata János
Kner Imre kapcsolatát bemutató kiállítás megnyitóján hallhattuk előadását.
A Gyoma 300 ünnepségsorozat kapcsán a legtöbb segítséget ő nyújtotta: a roll up
kiállítás anyagához, a nyitóünnepséghez, majd a Wodiáner tér avatásához. Ötleteivel,
javaslataival segítette a szervező munkát, támogatta a programsorozat sikeres megvalósítását. Fontos kiemelni, hogy Dr. Erdész Ádám rendkívül szerény ember, mindig
az adott ügy érdekeit képviseli, előtérbe helyezve az Magyar Nemzeti Levéltár Békés
Megyei Levéltárát.
Dr. Erdész Ádám az évek során jó kapcsolatot alakított ki Gyomaendrőd egykori és
mai vezetőivel, intézményeinek munkatársaival és a helytörténet iránt érdeklődő személyekkel.
Különösen szoros és aktív a kapcsolata a Határ Győző Városi Könyvtárral. Sokat tett a
város múltjának feltárásáért, a helyi értékek megismertetésével. Ezzel támogatta
Gyomaendrőd kultúrájának fejlesztését, jó hírnevének erősítését. Példaértékű a Kner
család életének és munkásságnak el- és megismerése érdekében kifejtett tevékenysége.
Tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Erdész Ádám részére Gyomaendrődért Elismerést adományoz.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Dr. Erdész Ádám: megköszönte a kitüntető díjat azoknak, akik jelölték erre az elismerésre, akik támogatták, és akiktől kapta ezt az elismerést.
Számára azért különösen értékes, mert nem Gyomaendrődi. Általában egy városi kitüntetést az itt élők, az innen elszármazottak kapják. Viszont annak, aki csak kötődik
ide, annak kétszeresen értékes egy ilyen megtiszteltetés.
40 éves pályafutásának legfontosabb kutatási témái közül kettő is kötődik a településhez.
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Az egyik a Kner család története, a másik pedig Kovács Imre, akiről igen sokat írt, és
aki szorosan kötődik Gyomához. Számára ezek a legérdekesebb munkák voltak. Már
fiatalkorában a Levéltárban találkozott a Knert család történetével, amiről aztán nyugati mintára országos történet íródott. Azért is tartja nagyon fontosnak ezt az elismerést, mert a múlt kutatásának megbecsülését látja benne. Meggyőződése, ahhoz hogy
valahol jól érezzük, magunkat a világban nem csak anyagi javak kellenek, hanem otthonosság érzet. Az otthonosság érzetnek az egyik legfontosabb pillére, a múlt ismerete, ami ahhoz segít bennünket, hogy úgy érezzük, nem egyedül vagyunk a világban,
hanem az önmaga sorsát évszázadokban mérő közösség tagjai vagyunk. Ha a Gyomaendrődi közösség, az itt élők úgy érzik, hogy személye valamit ehhez a múlt ismerethez hozzá tudott adni, számára ez a legnagyobb elismerés.
Orovecz József Gyomán született, az általános iskola felső tagozatát az egykori fiúiskolában végezte. Testnevelő tanára Dombos László volt, aki minden olyan versenyen
indította, ahol Orovecz József kamatoztathatta gyorsaságát, ügyességét, kitartását.
Szegeden a Radnóti Miklós Szakközépiskolai fociválogatottal szép sikereket ért el az
országos középiskolai bajnokságban, ahol mindig büszkén hangoztatta gyomai származását. Egyéb sportversenyeken is eredményesen vett részt.
Szegeden volt katona és a Szegedi Dózsa FC-vel NB III-as bajnok lett. A hadsereg
bajnokságban is sikeresen versenyzett.
1969-ben igazolt az Endrődi Spartacushoz. Meghatározó játékosa lett a csapatnak. Az
akkor Megye II. osztályból feljutó csapattal a bajnokság végéig szoros küzdelmet vívtak a Gyomai TK-val az NB III-ba való feljutásért. Az utolsó mérkőzésen dőlt el, hogy a
Gyomai TK lett a bajnok.
A következő évtől a Szarvasi Spartacus csapatában játszott 1980-ig. Aktív labdarúgó
pályafutásának befejezése után játékvezető lett. A játékvezető testület edzőtábora
Gyomán majd Gyomaendrődön volt, ahol több hírverő mérkőzést játszott, vezetett.
1986-ban Országos kerettag, NB-I-ben partjelző, 1994-ben Gyomaendrőd felnőtt focicsapatának edzője lett. 1995-2002 között az ifjúsági csapat edzője volt. Közben
majd később is számtalan gyomaendrődi futball
mérkőzésen volt játékvezető.
A gyomaendrődi sportmérkőzéseknek rendszeres látogatója. Több mint 60 éve a
sportélet aktív tagja. Sporttevékenységéért több elismerést kapott:
1978-ban a Szövetkezetek Sportjáért, 1980-ban a Moszkvai Olimpiai jutalom utazás,
2002 és 2008-ban Szarvas Város Sportjáért, 2019-ben MLSZ elismerés a labdarúgásban eltöltött 60 éves tevékenységéért.
Orovecz József sport pályafutása példaértékű.
Az ismertetett sportérdemekért Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Orovecz József részére Gyomaendrődért Elismerést adományoz.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
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Orovecz József megható számára ez a megtiszteltetés, hogy méltónak tartották erre
az elismerésre. Bizonyára köze volt a felterjesztéshez a testvérének, a sporttársainak,
és a polgármester úrnak, akit gyermekkorától ismer,15 évesen már a futballra tanította.
Ez az elismerés még jobban ösztökéli arra, hogy ezt a jó kapcsolatot mindenkivel
ápolja. Bár ő elköltözött, de gyermekei itt élnek, tehát mindig hazajön Gyomaendrődre.
Köszönte a megtiszteltetést.
Cserenyecz Éva narrátor: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
törvény ajánlását követve Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete is létrehozta a települési értéktárat és települési értéktár albizottságot. Az
albizottság feladatai közé tartozik a településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, ezek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint az értékek megyei értéktárba történő megküldése.
A helyi értéktár albizottság kezdeményezte, hogy az önkormányzat elismerő oklevéllel tisztelje meg azokat a személyeket és közösségeket, akik azoknak a helyi értékeknek a gondozói, amelyek jelenleg, illetve, hagyományteremtő célzattal, a jövőben helyi értékké kerültek nyilvánításra.
A helyi érték ismertetése után megkérte annak tulajdonosát, gondozóját, hogy az értéktár albizottság elnökétől, Lehóczkiné Timár Iréntől vegye át az emléklapot.
Agrár-és élelmiszergazdaság kategóriában
Dr Tóth Elek szilvanemesítő munkássága
Tóth Elek 1911. április 6-án született Endrődön. Édesapja Tóth János kertész, aki a
Népliget létrehozója, gondozója volt. Az endrődi elemi iskola, a Bajai Magyar Királyi
Kertészképző Iskola, és a Felsőfokú Szőlő-és Borászati Tanfolyam elvégzése után
1937-től több hazai cégnél dolgozott, majd 1940-ben tanulmányútra indult Németországba. Hazaérkezése után 1941-ben a Kertészeti Akadémián kapott állást, majd
Mohácsy Mátyás professzor mellett tanársegédként oktatott.
Tóth Elek kutatói és oktatói munkája a Szőlészeti Főiskolához kötődött, ahol adjunktusként dolgozott. 1957-ben a Kertészeti Kutatóintézet budapesti osztályának tudományos munkatársa lett, ahol témaköre a szilvatermesztés és nemesítés volt. 1970ben védte meg doktori disszertációját, mely a szilvafajták öntermékenyülését vizsgálta. Számtalan publikációja jelent meg és több könyvnek szerkesztője, társszerzője.
Dr. Tóth Elek 1973-ban a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet munkatársa lett, ahol közel
húsz éve át dolgozott. Nevéhez kötődő államilag minősített szilvafajták: Besztercei Bt.
1, Besztercei Bt. 2, Stanley, Ruth Gerstetter, Montfort, Tureu gras, Bluefre, President,
Utility.
2002. február 9-én hunyt el. Szülővárosában, tudományos munkásságának elismeréseként, 2012. április 6-án emléktáblát avattak a Szent Antal Népház falán.
Az elismerő oklevelet Tóth Elek leszármazottja, Varga Ferencné felterjesztő vette át.
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Varga Ferencné: megköszönte ezt a megtisztelő döntést az Értéktár Bizottságnak,
hogy hozzátartozója, Dr. Tóth Elek munkássága bekerülhetett a helyi értéktárba. Ez
által a döntés által fennmaradhat Dr. Tóth Elek neve és kutatásainak eredményei az
utókor, a helyi újabb generáció számára.
Endrődi káposztáslepény
Endrőd gazdag gasztronómiai hagyományának egyik fontos étele az endrődi káposztáslepény. Endrődön ez a kelt tészta volt a legnépszerűbb. Főleg tartalmas egytálételek (tartalmas levesek) után fogyasztották, illetve megjelent az ünnepi étrendben is. A
káposztás lepény könnyű kalácstésztából készül, melyet kelesztés után kisebb kupacokba adagolnak, majd tovább kelesztik. A megkelt tésztákat kör alakúra nyújtják, fél
oldalát párolt, ízesített káposztával töltik meg és félbehajtják. A káposzta töltelék Endrődön két ízesítéssel készül: sóval, cukorral és borssal vagy sóval, borssal. Az endrődi
és innen származó emberek emblematikus süteménye. Népszerűségét mutatja, hogy
minden helyi család ismeri és süti, vagy korábban sütötte.
Az elismerő oklevelet Molnár Borbála, a felterjesztő Barátság Klub vezetője vette át.
Molnár Borbála: a Klub nevében megköszönte, hogy az Endrődi káposztáslepény
bekerülhetett a helyi értéktárba. Jó szívvel és örömmel ajánlották, hiszen a klub tagjai
közül nagyon sok nagymama kiválóan tudja elkészíteni, illetve a Szent Antal Népház
is igyekszik fenntartani ezt a hagyományt, ahol egy-egy látogatás alkalmával meg is
lehet kóstolni.
Körösi halászlé Tímár János módra
Gyomán és Endrődön népszerű volt a halételek fogyasztása, sokan készítettek otthon
halételeket. Aki pedig nem akart a halfőzéssel bajlódni, az mindig ehetett egy jellegzetes, körösi halászlevet az igen kedvelt Halászkertben. Ennek a halászlének az elkészítési módja, ízesítése Tímár János vendéglátó-ipari szakember nevéhez fűződik.
A Tímár János receptje szerint készült körösi halászlé népszerű és kedvelt étel a mai
napig. Gyomaendrőd egyik emblematikus étele, mint helyi gasztronómiai érték jelentős turisztikai vonzerőt képvisel.
Az elismerő oklevelet Tímár Jánosné vette át.
Természeti környezet kategóriában
Kérészvirágzás a Körösökön
A kérész (Palingenia longicauda) hazánkban, nagy tömegben már csak a Tiszában és
mellékfolyóiban él. Mind a Tisza, mind a Körös ökológiai rendszerének fontos kulcsfaja. Magyarországon 1993 óta védett, ez az élőhelyére és minden alakjára kiterjed. A
kérészek három évig tartó egyedfejlődésük során 20-szor vedlenek.
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Az utolsó vedlés után, a szaporodásra és repülésre alkalmassá vált hím és nőstény
egyedek találkozása, a nőstény köré gyűlt hímek virágra emlékeztető alakzata a kérészvirágzás.
Az elő-és utórajzás alkalmával csak néhány száz, illetve néhány tucat állattal találkozhatunk. A leglátványosabb főrajzás során milliónyian repülnek a víz felett.
A Körös folyón június elején-közepén látható a kérészvirágzás, legjobban a vasúti és
közúti hidak közötti területen figyelhető meg. A rajzás körülbelül három órán át tart,
18-21 óra között látható. Sir David Attenborough egyetlen magyarországi forgatása
alkalmával közel két hetet tartózkodott Gyomaendrődön, és Szentpéteri L. József biológus valamint a BBC televíziós társaság munkatársaival a Hármas-Körösön tanulmányozta a jelenséget.
Az elismerő oklevelet Toldi Balázs polgármester vette át.
Turizmus, vendéglátás kategóriában
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Verseny
1998. augusztus 21-én rendezték meg első alkalommal Gyomaendrődön a Nemzetközi Halfőző Versenyt. A régi piacteret (mai Kner teret) ellepték a bográcsok, a főzők
és az érdeklődők. Tímár János vendéglős szakértelmének, széles ismeretségi körének
és kapcsolati tőkéjének köszönhetően a halfőző verseny hazai és nemzetközi érdeklődést keltett, a versenyekre több országból érkeztek, valóban nemzetközi volt. A profik és az amatőrök három kategóriában: dunai, tiszai-körösi típusú halászlé és vegyes
halételek készítésében mérték össze tudásukat. A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában is fontos szerepet töltött be, kedvelt rendezvény volt. A halfőző verseny 2002ben került át az endrődi Népligetbe, része lett a Szent István napi programnak. A
rendezvény kulturális programokkal egészült ki, és továbbvitte az első szervezők színvonalas munkáját. Az évek során sok szervezője, több helyszíne is volt a versenynek.
A Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyt városunk önkormányzata nagyrendezvényként tartja meg minden évben, hogy a gasztrokultúra megőrzésével színesítse
Gyomaendrőd kulturális életét és növelje a város turisztikai vonzerejét.
Az elismerő oklevelet Toldi Balázs polgármester vette át.
Cserenyecz Éva narrátor: Önkormányzatunk, a több évtizeden át, a köz szolgálatában
végzett tevékenység előtti tisztelgéssel, kíván megemlékezni azokról, akik az egészségügyben, oktatásban, szociális ellátásban és a közszolgálatban eltöltött hosszú idő
után az elmúlt egy évben aktív pályafutásukat befejezték és nyugállományba vonultak.
Kérte, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
Pedagógusok és oktatásügyben dolgozók
Orbán Józsefné
Gálné Juhos Éva
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Fekécs Éva
Gellai Ernő Elekné
Cserenyecz Lajos Józsefné
Szociális dolgozók
Roncsek Gabriella
Tóth Imre
Szmola Zoltán
Sócó Mihályné
Uhrin Katalin
Kiss Jánosné
Nagy Lajos
Közművelődés
Molnár Borbála
Blaskó János
Cserenyecz Éva narrátor: megköszönte a jelenlétet, majd felkérte a jelenlévőket, hogy
közösen énekeljék el a Szózatot.
Szózat

K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő
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