GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
5/2021.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. augusztus 20-i ünnepi üléséről, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
üléstermében.
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, Vasas György
Péter, és Weigert László képviselő

Pap-Szabó Katalin jegyző, Dr. Csordás Ádám aljegyző
Dr. Smíri Sándor a Gyomaendrődi Járási Hivatal hivatalvezető
helyettese,
Helyi kitüntetések, elismerések 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:

14:00-14:50

Himnusz
Toldi Balázs polgármester köszöntötte az ünnepi ülésen megjelent képviselőket,
jegyző nőt, aljegyző urat. Külön köszöntötte a helyi kitüntetések kitüntetettjeit, hozzátartozóikat, valamennyi meghívottat és az érdeklődő állampolgárokat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, a 12 fős testületből jelen van 10 fő. Hiányzott az ülésről Betkó József és Szujó Zsolt képviselő.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Ágostonné Farkas Mária és Fülöp Zoltán képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
217/2021. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Ágostonné Farkas Mária és Fülöp Zoltán képviselőket.
Határidő: azonnal
Toldi Balázs polgármester elmondta, hogy az ünnepi ülés napirendje helyi kitüntetések, elismerések átadása.
Felkérte a képviselő-testületet, hogy határozzák meg az ülés napirendjét.
A szavazás előtt megállapította, hogy a szavazásban részt vevő képviselők száma 10
fő.
A képviselő-testület egyhangú, 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
218/2021. (VIII. 20.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Helyi kitüntetések, elismerések átadása.
Határidő: azonnal
Narrátor:
A képviselő-testület a vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében, helyi civilek és
közösségeik javaslata alapján Díszpolgári címet, Gyomaendrődért Díjat és szakterületi
elismeréseket adományozott.
A kitüntetésben részesítettek méltatását követően az önkormányzat nevében Toldi
Balázs polgármester nyújtja át az elismeréseket.
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Narrátor:
Jambrik Zoltán Mezőtúron született, egy endrődi házaspár első gyermekeként. Szülei alakították ki a családi értékrendet, amely: a tanulás, a tudás, a munka tisztelete, a
szorgalom. Ezek alapvetően befolyásolták és jelenleg is meghatározzák Dr. Jambrik
Zoltán hozzáállását a mindennapokhoz. A helyi I.sz Általános Iskola után a szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, speciális biológia tagozatán tanult tovább. A
folytatásban, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karon
az orvosi pályára készülés mellett jutott ideje segédnővérként dolgozni a II. sz. Belgyógyászati Klinika sürgősség ambulanciáján is. Tudományos diákkörösként a klinikán
folyó kutatómunkában is részt vett, már ez idő alatt több hazai és külföldi tudományos közleményben szerepelt szerzőként.
Az orvosi diploma átvétele után is mozgalmas évek következtek. Az egyetem szívsebészetén kapott központi gyakornoki állást, majd kis kitérő után a Szívkatéteres Laborban kezdte el a speciális képzést, hogy egy újabb álom teljesülhessen be és a szív
erekben katéteres beavatkozást végző ún. invazív kardiológus lehessen. 2001-2003
között az olaszországi Pisában két évet töltött kutatómunkával az Európai Kardiológus Társaság ösztöndíjasaként. 2004-ben belgyógyász, 2007-ben kardiológus szakvizsgát tett. 2007-ben Professzor Dr. Merkely Béla felkérésére csatlakozott a budapesti Semmelweis Egyetem kardiológiai központjához. Egyetemi adjunktusként a betegellátásból, az oktatásból, a kutatásból is kivette a részét, a klinika szívkatéteres laborjának helyettes vezetője lett.
2013-ban Dr. Kovács József országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Pándy Kálmán
Kórház főigazgató főorvosa megbízta a megyei szívkatéteres ellátás létrehozásával. A
világszínvonalú eszközök mellé lendületes, mindig tettre kész csapatot hozott létre.
Főorvosként vezeti az Invazív Kardiológiai Részleget, amely nélkülözhetetlen eleme
annak, hogy Békés megye lakosainak a szívinfarktus ellátása a nemzetközi szabályoknak megfelelően történjen.
Tudományos munkássága eredményeként 2011-ben tudományos fokozatott, PhD-t
szerzet.
2013. óta tagja a Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Munkacsoportja elnökségének.
1996-tól kezdődően 33 nemzetközileg jegyzett tudományos közlemény szerzője. Két
angol, három magyar nyelvű orvosi tematikájú könyvben írt könyvfejezetet, köztük a
2020-ban megjelent, hivatalos egyetemi tankönyvben, a ,,Szív és érgyógyászat” -ban.
Mindezen érdemek elismeréseként, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jambrik Zoltán részére Gyomaendrőd Díszpolgára címet adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átadására.
Dr. Jambrik Zoltán: Régen volt már ennyire izgatott. Nem volt nehéz dolga eddigi
élete során, hiszen, a szüleitől, a tanáraitól, az itteni közösségtől kapott útról nem kellett lelépjen, és máris jó helyen járt.
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Ezt az elismerést a több tízezer egészségügyben dolgozó kollégáinak elismeréseként
is tekinti, akik nap, mint nap teszik a dolgukat értünk, mindannyiunkért.
Köszönte az elismerést.
Narrátor:
Beinschróth Károly Gyomán született. Általános iskolai tanulmányait követően a
Kner Imre Gimnáziumba járt. Ezt követően munkába állt majd nyomdaipari technikumi és újságírói képzésére járt. A Gyomai Kner Nyomdában magasnyomó gépmester,
revizor, ezt követően korrektorként dolgozott. 20 éven keresztül volt a nyomda kulturális bizottságának vezetője. 2008-ban, 42 év munkaviszony után vonult nyugdíjba.
Széleskörű szaktudását, a könyvek iránti szeretetét és tiszteletét a Kner Nyomdaipari
Múzeum tárlatvezetőjeként a mai napig szívesen adja át. A Múzeum emlékkönyvébe
történt bejegyzések is elismerő szavakkal illetik.
Beinschróth Károly kisgyermek kora óta szerette a könyveket, a verseket, érdekelte a
színjátszás. A gimnázium befejezését követően jelentkezett a Színművészeti Főiskolára, ám az élet úgy hozta, hogy a nyomdaiparban helyezkedett el. Középiskolás éveiben nem csak tagja, hanem szervezője is volt a színjátszó körnek. A Körösmenti Táncegyüttes megalakulása után szervezte a csoportok közös fellépéseit.
Ezekben az időkben már rendszeresen tudósított a Békés Megyei Népújságnak a több
írott sajtónak egyaránt. Szerkesztőségi tagja volt a Kner Híradó és a Kner Tükör újságoknak, főszerkesztője a Gyomai Nyomdásznak. Nevéhez köthető a Gyomai Híradó
elindítása, szerkesztése, majd később a lap tördelő szerkesztőjeként vette ki részét a
lap megjelenéséből. Számtalan verset és több könyvet is írt. 30 éven keresztül volt
vőfély, a „Nem ütik a vőfélyt agyon!” című könyve ennek emlékére íródott.
Nyugdíjas éveiben lett kedvenc időtöltése a makettek készítése Gyomaendrőd nevezetes épületeiről, amelyet számos kiállításon láthattak az érdeklődők. Beinschróth Károly település iránti szeretete, lokálpatriotizmusa megmutatkozik verseiben, írásaiban
egész tevékenységében.
Tevékenysége elismeréseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Beinschróth Károly részére Gyomaendrődért Díjat adományozott.
Felkérte Polgármester urat a kitüntetés átadására.
Beinschróth Károly: Megköszönte az elismerést. Köszönte a felterjesztőknek és köszönte a képviselő-testületnek, hogy elfogadta, megszavazta. Érzi, hogy ennek az elismerésnek súlya van, tele van szeretettel.
Az ünnepséghez és a szeretethez kapcsolódóan egy személyes élményét osztotta
meg a jelenlévőkkel.
Narrátor:
Vaszkó Sándorné által alapított Élet Másokért Egyesületet 2001 óta működő civil
szervezet, mely alapszabályát tekintve a rászoruló emberek, különös tekintettel a
gyermekek segítésére alakult.
Az elmúlt húsz év alatt számos karitatív tevékenységet végeztek:
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A „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN” elnevezésű programjuk keretében minden évben, a karácsonyt megelőző héten ajándékcsomagokat adnak
át hátrányos helyzetű családoknak. Főként olyan családok megsegítését végzik,
ahol beteg gyermeket, gyermekeket nevelnek. Az összegyűjtött tartós élelmiszer, édesség, írószer, játék, könyvek minden gyermek számára örömet jelentenek.
- 2015. évtől a „Magyarok Kenyere” programban a liszt adományok fogadását,
szállítását végzik a Gyomaendrődi Járás településein.
- 2019-ig gyűjtöttek és osztottak ruha adományokat, amit a járványhelyzet megszűntével ismét folytatnak.
- Több évben meleg ételt osztottak augusztus 20-án és Karácsony napján. Részt
vettek városi rendezvényeken: Bogrács Napja, Halfőző Verseny, ahol az elkészült ételeket szétosztották a megjelentek között.
Ezeken kívül számos egyedi ügyben is igyekeznek segítséget nyújtani:
- beteg gyermeknek Pulzoximéter nevű eszköz beszerzése,
- háztartási balesetben a kezén sérült fiú helyreállító műtétjéhez nyújtottak segítséget
- gyűjtés szerveztek az unokáját egyedül nevelő idős hölgy részére, akinek a lakása tűzben károsodott
- Ajándékozás az általános iskola speciális tagozatán, a kollégiumba, valamint az
Esély Klubban.
- Lehetőségeikhez mérten több éve segítik a helyi Mentőállomást.
- A Nagyváradhoz közel eső Bélfenyér falu gyermekotthonába tartós élelmiszert,
ruhát vittek.
Elsősorban a helyi embereken igyekeznek segíteni, de természeti katasztrófa idején
gyűjtést szerveztek és az adományt elvitték a szükséget szenvedőknek.
Az egyesület minden tagja önkéntes, karitatív munkát végez.
Tevékenységük elismeréseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Élet Másokért Egyesület részére Gyomaendrődért Díjat adományozott.
Felkérte Polgármester urat a kitüntetés átadására. A díjat átvette Vaszkó Sándorné az
egyesület elnöke.
Vaszkó Sándorné: A méltatásban elhangzott, hogy az egyesület karitatív munkát végez, ami azt jelenti, hogy a munka és a család mellett végzik ezt a tevékenységet.
Ezért elsősorban a családjának mondott köszöntet, illetve azoknak, akik ez alatt a 20
év alatt segítőként részt vettek ebben a munkában. Nem csak az egyesület tagjai, hanem kívülállók is. Az egyesület nem működhetne akkor, ha nem lennének adományozók. Nekik is megköszönte, hogy 20 éve támogatják az egyesületet.
Erejükhöz, energiájukhoz mérten a jövőben sem hagyják cserben azokat, akik a perifériára szorultak.
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Narrátor:
Babos László Garán született. Általános iskolába Gyomán a Fiúiskolában járt, a szakiskolát Tokajban a SZÖVOSZ Iskolában végezte. Érettségit 1975-ben, felsőfokú szakmai képesítését 1985-ben szerezte meg.
Dolgozott a gyomai Földműves szövetkezetben, majd 33 esztendőt töltött el a többször nevet változtatott Gyomaendrőd és Vidéke ÁFÉSZ-nél. Tevékeny korának utolsó
10 évét a „Bethlen Gábor” Szakiskolában szakoktatóként, tanárként töltötte, innen
ment nyugdíjba.
A nyugdíj számára nem a nyugodt semmittevést jelentette. Már korábban érett benne
a gondolat, ha egyszer elég ideje lesz, szeretett lakóhelye, Gyoma település történetével foglalkozik majd. Helytörténeti anyaggyűjtésbe kezdett és elkészült az első kis
füzetecske. A megjelentetéshez jelentős segítséget kapott a Bethlen Alapítványtól. Ez
a kapcsolat az Alapítvánnyal ma is élő, termékeny. Szinte évenként jelenik meg egyegy könyv, amelynek szerzője, vagy társszerzője Babos László, kiadója pedig a Bethlen
Alapítvány.
Az eddig megjelent kiadványok:
Az egyesüléstől, a várossá nyilvánításig,
Volt egyszer egy ÁFÉSZ, majd ennek második bővített kiadása,
Gyoma múltjáról jelenidőben /társszerzőként/,
A Bethlen Gábor szakiskola 95 éve /társszerzőként/,
160 éve fogadta Gyoma indóháza az első vonatot,
Gyomai cigányok,
Gyomai kettős hársfasor,
Magyar Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület krónikája,
Gyomaendrőd labdarúgásának krónikája.
Gyoma, majd Gyomaendrőd közéletében szinte folyamatosan, tevékenyen részt vett.
Társadalmi, közéleti tevékenysége során 1980-1990 között a Gyomai, majd a Gyomaendrődi Tanács V.B. tagja, 1998-2010 között a Gyomaendrődi Képviselő-testület tagja
volt. 1990 –ben Településfejlesztő Társadalmi Munkáért Érem bronz fokozata kitüntetést, 1991-ben Szövetkezeti Munkáért Érem ezüst fokozata kitüntetésben részesült.
Kultúra őrző, helytörténeti jelentőségű tevékenysége elismeréséül, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Babos László részére Gyomaendrődért
Elismerő Oklevelet adományozott.
Felkérte Polgármester urat a kitüntetés átadására.
Babos László: Amikor elkezdte ezt a tevékenységet, nem gondolt arra, hogy egyszer
ezért kitüntetést fog kapni. Megköszönte Gózan Sándor képviselőnek, hogy eszébe
jutott, és felterjesztette, a képviselő-testületnek pedig köszönte, hogy elfogadta.
Megköszönte feleségének azt a türelmet, amit felé tanúsít a könyvírás okozta elfoglaltsága során. Sokan bíztatják, hogy az, amit csinál hasznos és fontos a település
múltja, jövője és talán jelene szempontjából. Ezért is törekszik arra, hogy kapjon újabb
feladatokat, vagy saját gondolataiból újak szülessenek.
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Egy kitüntetés azért mindig kötelez. Ez számára jelentheti azt is, hogy ezt a tevékenységet akkor nem hagyhatja abba.
Narrátor:
Dr. E. Szabó Zoltán Gyulán született, gyermekkorát Endrődön töltötte. Szeghalmon
járt gimnáziumba, majd Szarvason végezte el a középfokú tanítóképzőt. A Szegedi
Tanárképző Főiskolán rajz és ének-zene szakos tanári oklevelet, majd a József Attila
Tudományegyetemen pedagógia szakos oklevelet szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen egyetemi doktori fokozatot, majd ugyanitt PhD fokozatot szerzett.
Orosházán kezdte a tanári pályáját, majd a Szegedi Tanárképző Főiskolán, a Pszichológiai Tanszéken lett tanársegéd. 1967-ben került a Kaposvári Tanítóképző Főiskolára.
A Békéscsabai Tanítóképző Főiskola megalakulásakor, 1986-ban került Békéscsabára,
és nyugdíjazásig a főiskolán, illetve annak jogutódjain tanított. 1992-ben nevezték ki
főiskolai tanárrá, többféle beosztásban tevékenykedett, volt tanszékvezető, főigazgató-helyettes és rektorhelyettes is.
Békéscsabán kezdett újra festeni és tagja lett a Békéstáji Művészeti Társaságnak.
Festményeivel 35 önálló és számos kollektív kiállításon szerepelt. 46 országban járt
tanulmányúton tanárként, festőként vagy operatőrként.
E. Szabó Zoltán festményein felsejlenek gyermekkorának emlékei, miként a máig festésre csábító gyomaendrődi táj, az erdők, mezők ölelésében méltóságteljesen kígyózó Hármas-Körösnek, az ártéri fák sejtelmes árnyainak, a holtágak nyugodt víztükrének csillogó látvány-élményei. Festményeiben ott ringnak a Kapos folyó két partján
épült város fénylő emlékképei, a Zselic-dombság csodálatos díszletei, és annak a közel 50 országnak, a sok-sok feledhetetlen szépségű tájnak az illata, a színe, a regényessége is, ahová utazásai során eljutott.
A 80. születésnapi évfordulója alkalmából Gyomaendrődnek kívánt kedveskedni a 35
db különböző témájú festmény adományozásával, mely több hetes kiállítás keretében
került bemutatásra a képtárban.
Tagja a Magyar Tudományos Akadémia Békés Megyei Tudományos Testületének és a
Körös Irodalmi Társaságnak. Éveken át tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak is,
egy ideig e társaság Békés Megyei Tagozatának vezetőségében is tevékenykedett.
Kulturális tevékenysége elismeréséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. E. Szabó Zoltán részére Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átadására.
E Szabó Zoltán: Megköszönte az Endrődiek Baráti Körének a felterjesztést és a Képviselő-testületnek, hogy elfogadta. Gyomaendrődinek vallja magát, bár 14 éves korától nem él a településen. Ezt követően Orosházán, Szegeden, Kaposváron majd Békéscsabán dolgozott.
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Ahogy idősödik az ember, azt tartja fontosnak, hogy abból él az ember, amit kap, de
az élteti, amit ad. Ezt a gondolatot ajánlotta mindenki figyelmébe.
Narrátor:
2018 januárjában a gyomaendrődi állatbarátok kis csoportja összefogott, hogy a helyi
gyepmesteri telepen lévő kutyák számára befogadókat próbáljanak keresni. Az eltelt
3 év alatt majd 1000 kutyát sikerült megmenteniük, gazdához, vagy átvevő szervezethez juttatva őket. Teljesen ismeretlenek voltak az állatvédelemben, a semmiről indultak. 2019 júniusában hivatalos állatvédő egyesületet hoztak létre. Több, országosan
elismert szervezettel van kapcsolatuk, ahol a kutyákat fogadják és a további gazdásítás onnan történik. Az egyesület elsődleges célja az állatok - elsősorban a társállatok védelme, rehabilitációja, a kulturált állattartás feltételeinek terjesztése, a kulturált állattartás feltételeinek megteremtése, egy olyan telep működtetése, mely állatvédelmi
jelleggel működik.
Nemcsak az állatok mentésében vállalnak feladatot, hanem a szemléletformálásban,
nevelésben is. Csoportos látogatásokat szerveztek a telepre, ahol a látogatók igen
nagy létszámban sétáltatták a kutyákat. Ezek az alkalmak minden látogatóra nagy
hatást gyakoroltak és segítik az állatvédelem fontosságának megértését. A helyi lakosság körében is egyre nagyobb erkölcsi elismerésben van részük, hiszen Gyomaendrődön is sok állatbarát ember él. A közösségi oldalak segítségével folyamatosan
tájékoztatást nyújtanak az elveszett, örökbe fogadható kutyákról, valamint a kapott
támogatásokról.
Az állatvédelem ma már társadalmilag elvárt tevékenység, de fontos, hogy néhányan
irányító szerepet töltsenek be ebben. Ebben nyújt segítséget a Kutyajólét – Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület.
Környezet- és természetvédelemi tevékenységük elismeréséül, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kutyajólét – Gyomaendrőd Kutyáiért Állatvédő Egyesület részére Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átnyújtására. A díjat átvette Szentpéteriné Uhrin Ildikó az egyesület elnöke.
Szentpéteriné Uhrin Ildikó: Ezt az elismerést nem csak az egyesület kapta, hanem a
támogatóik, partnerszervezeteik is. Nagyon szépen köszönte.
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.
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Kérte, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól a köszönet
jelképét.
Pedagógusok és oktatásügyben dolgozók
- Galambos Lajos Gergelyné
- Kiszely Ernő Béláné
Szociális dolgozók
- Fülöp Zoltán
- Nagy Béláné
- Ráczné Szántó Mária
- Varjú Lászlóné
- Veresné Kós Judit
Közművelődés
- Gottfried Sándorné
Narrátor:
Felkérte jelenlévőket, hogy az ünnepi testületi ülés zárásaként énekeljék el közösen a
Szózatot.
Szózat
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Ágostonné Farkas Mária
hitelesítő

Fülöp Zoltán
hitelesítő
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