GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
8/2022.

JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022.
március 15-i ünnepi üléséről, a Városháza Vitéz Váry József termében.
Megjelent
képviselők:

Tanácskozási
joggal jelen van:
Meghívottak:

Toldi Balázs polgármester, Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester,
Ágostonné Farkas Mária, Béres János, Fülöp Zoltán, Gózan
Sándor, Szujó Zsolt, Vasas György Péter és Weigert László
képviselők
Pap-Szabó Katalin jegyző, dr. Csordás Ádám aljegyző
Dr. Pacsika György
hivatalvezetője,

a

Gyomaendrődi

Járási

Hivatal

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:

11:00-11:50

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 9 fő.
Hiányzott az ülésről Farkas Zoltánné, Betkó József és Dávidné Csontos Marianna
képviselők.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Lehóczkiné Timár Irén és Gózan Sándor
képviselőket kijelölni.
Felkérte a képviselőket szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők személyéről.
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
92/2022. (III.15.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv
hitelesítőknek kijelöli Lehóczkiné Timár Irén és Gózan Sándor
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 9 fő.
A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
93/2022. (III. 15.) 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 március 15-i nemzeti ünnepünk tiszteletére összehívott képviselő-testületi ülésen
helyi kitüntetések átadására kerül sor.
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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.
Narrátor:
Tisztelt ünnepi képviselő-testületi ülés!
Hölgyeim és Uraim!
Dr. Köhler Mihály Gyomán született. Elemi és polgári iskolai tanulmányait is itt
végezte, majd 1949-ben Szarvason a Mezőgazdasági Középiskola elvégzése után az
Agrártudományi Egyetemre jelentkezett, ahol német származása miatt elutasították. A
nyári időszakra a gyomai gépállomásra került gyakornoki munkakörbe. A gépi aratási
és a cséplési munkákat Gyoma és Endrőd községek területén szervezte és irányította.
A nyári munkák befejezése után a nagyrábéi gépállomásra helyezték
mezőgazdásznak, ahol tíz községben dolgozó traktorok illetve a mezőgazdasági
munkák irányítása volt a feladata. Itt kapcsolódott be a sportéletbe, megalakították a
Gépállomás Falusi Sportkörét, melynek elnöki feladatát, illetve a labdarúgó és
asztalitenisz szakosztály vezetését is ellátta.
1951-ben felvételt nyert az Agrártudományi Egyetemen Agronómiai Karára, az első
évfolyam elvégzése után tanulmányi halasztás kért, melyet egy évre kapott meg. A
nagyrábéi gépállomásra ment vissza, ahol igazgató-helyettesi feladatokkal bízták
meg. Nagyrábén ismerte meg és vette feleségül 1952-ben Sipter Violát és születtek
meg gyermekeik 1953-ban Viola, 1957-ben Katalin.
Az 1956-os események hatására 1957-ben leváltották igazgatóhelyettesi
beosztásából és szakmai munkakörét meghagyva dolgozott tovább.
Az egyetemi tanulmányait levelező hallgatóként folytatta és 1958-ban szerezte meg a
mezőgazdasági mérnöki diplomáját.
1961-ben átkerült a Hajdúszoboszlói Köztársaság Mg. TSZ-be főagronómusnak, majd
1967 január 1-el Hajdúszovátra került ugyanebbe a munkakörbe.
1968-ban védte meg „A növénytermesztés fejlesztésének lehetőségei a Berettyó
vidékén” című értekezését és egyetemi doktori címet szerzett Gödöllőn.
Dr. Köhler Mihály Hajdúszovátról 1972 szeptemberében a Debreceni Agrártudományi
Egyetem Üzemtani Tanszékére került, ahol mérnöki, kutatói és szaktanácsadási
területeken dolgozott 1990 végéig, nyugdíjazásáig. Közben 1979-ben a
mezőgazdasági vállalatgazdasági szakmérnök diplomáját is megszerezte az
Egyetemen.
Nevéhez több mint 200 publikáció, 2 szabadalom, 7 újítás és 1 országosan
engedélyezett technológia fűződik. Munkásságának szerves része volt a Gyoma
környéki szikes talajon feljavításának irányítása, vezetése.
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Az ő javaslatára hoztak létre referencia üzemeket Gyomán a Viharsarok,Hajdúszoboszlón a Bocskai Halászati Szövetkezetben.
A Gyomai Református Egyházközség hűséges tagja, de erős a kötődése a helyi
evangélikus egyházközséges is. Javaslatára és támogatásával állítottak emlékművet a
gyomai köztemetőben a kommunista diktatúra üldözöttei és áldozatai emlékére.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával is szoros kapcsolatot tart
fenn.
Köhler Mihály neve szinte egyet jelent a magyar mezőgazdasággal. Hosszú,
fordulatos pályafutása során egész életét alárendelte a mezőgazdaság ügyének.
Mindezen érdemek elismeréseként, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Dr. Köhler Mihály részére Gyomaendrőd Díszpolgára címet
adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átadására.
Dr. Köhler Mihály:
Köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket.
A kitüntetés odaítéléséről szóló értesítő levél olvasásakor nagyon elérzékenyült.
Immár 90 évesen, az eddigi élete során elég sok kitüntetést, elismerést kapott, melyek
közül kiemelte a Köztársasági elnök úrtól átvehetett nagymegtisztelésű kitüntetést, és
szintén kedves volt számára a Polgármester úrtól kapott szépkorúak köszöntése. A
szép kor bizony nyomja már az ember vállát, de ez a kedves környezet és ez a nagy
megtiszteltetés, hogy Gyomaendrőd Város Díszpolgára lehet, feledtet minden negatív
dolgot és csak a szépre emlékezik Gyomával, Gyomaendrőddel, az itteni
történésekkel kapcsolatban.
Köszönte, és kívánt mindannyiuk számára hosszú időre még jó egészséget.
Narrátor:
Az Országos Mentőszolgálat hazánk legnagyobb mentő- és egészségügyi
intézménye, mely több mint hetven éve látja el mentési és betegszállítási feladatait.
Az alapításkori 76 mentőállomáshoz képest mára 255 mentőállomással rendelkezik.
A Gyomai Mentőállomás 1967-ben kezdte működését a szomszédos községek
összefogásával egy mentőautóval. Gyoma, Endrőd, Dévaványa, Hunya és Ecsegfalva
társultak abból a célból, hogy megalapítsák a ma is működő mentőállomást és a
betegek szolgálatába álljanak a jobb és biztonságosabb ellátás érdekében.
1993-ban épült meg egy új garázs, 1998-ban már öt mentőautó teljesített szolgálatot
a településeken.
Jelenleg három mentőautóval tizenhatan végzik munkájukat Rávai Béla mentőállomás
vezető irányítása alatt. Gyomaendrőd mellett Dévaványa és Hunyán is ellátják
feladatukat.
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2015 novemberében került átadásra a korszerűsített mentőállomás épülete.
Rávai Béla a mentőállomás vezetője, 2008-ban az országos Mentőszolgálat
megalakulásának 60 éves évfordulóján Főigazgatói dicséretben részesült, majd 2015ben Regionális Igazgatói dicséretet, és elnöki elismerés kitüntető díjat is átvehetett az
életmentés és betegellátás területén hosszú időn keresztül kifejtett szakmai
tevékenység elismeréseként.
A mentőszolgálat dolgozói 2015-ben magas szintű szakmai munkájuk elismeréseként
Gyomaendrőd Város Egészségügyéért Elismerő Oklevelet vehettek át.
Napi feladatuk mellett, több alkalommal tartottak köznevelési intézményekben,
elsősegélynyújtással, életmentéssel kapcsolatos előadásokat, bemutatókat. Az
egészség nevelést, a betegségek megelőzését, az egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló programok aktív résztvevői.
A koronavírus-járvány terjedése, megfékezése új feladatokat, megnövekedett terhet,
nagyobb odafigyelést igényelt, megduplázódott megkeresést jelentett a mentők
számára.
Tevékenységük elismeréseként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Gyomaendrődi Mentőállomás részére Gyomaendrődért Díjat
adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átadására. A kitüntetést átvette Rávai Béla
állomásvezető.
Rávai Béla:
A kollégái és a maga nevében megköszönte a képviselő-testületnek, hogy
megszavazták részükre ezt a rangos kitüntetést. A továbbiakban is igyekeznek a
feladataikat méltóan ellátni, hogy ne legyen panasz rájuk. Mindenkinek jó egészséget
kívánt.
Narrátor:
Kiss Pál Szarvason született. 1958-ban végezte el Gyulán az Állami Tanítóképzőt, majd
1966-ban Pécsen műszaki ismeretek és gyakorlatok szaktanító képesítést szerzett.
Tanított Gádoroson, Tarnaleleszen, Bekölcén, majd 1976-tól 1998-ig a gyomai 1.
számú Általános Iskolában. 1999-től a gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus
Általános Iskolában tanított, mely iskolának 1999-2000 között igazgatóhelyettese,
2000-2006 között megbízott igazgatója volt.
1965-ben kötött házasságot Fehér Idával, 1967-ben megszületett Katalin 1968-ban
Pál gyermekük.
Tevékenysége döntően hozzájárult a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
megalapításában és az iskola elindulásában, az intézményi hagyományok
megteremtésében, az iskola falai között zajló nevelő-oktató munka arculatának és
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szellemiségének megteremtésében, továbbá abban, hogy az intézmény ismertséget
és elismertséget szerezzen a városban és tágabb környezetében egyaránt.
Sokat tett az újonnan elinduló katolikus iskola alkalmazotti kollektívája, azon belül
leendő
nevelőtestület
tagjainak
kiválasztásában,
a
dolgozói
közösség
megszervezésében.
Munkáját a következetesség, a gyermekszeretet, az elhivatottság, a rendszeresség és
a tervszerűség jellemezte. Vezetése alatt megépült a tornatermi szárny, majd a tetőtér
beépítésével további foglalkoztató termek kialakításával számottevően javultak a
nevelés-oktatás intézményi feltételei.
Elkötelezett, hitvalló életével kitartóan dolgozott azon, hogy az intézmény színvonalas
nevelő-oktató munkát végezhessen. Szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával,
karizmatikus személyisége útján kivívta a tanulók, szülők, munkatársak egyöntetű
elismerését. Pedagógusként több évtizeden át vett részt Gyoma, majd Gyomaendrőd
fiataljainak tanításában, nevelésében.
Kiss Pál hosszú éveken keresztül tevékeny tagja volt a gyomai Jézus Szíve Plébánia
egyházközségi
képviselőtestületnek,
az
egyháztanácsnak.
Egyházközségi
pénztárosként segítette a plébániát, a közösséget, illetve a plébániai hivatalban az
irodai munkában is sokat segédkezett.
Ezen érdemek elismeréseként, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Kiss Pál részére Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet adományozott.
Felkérte polgármester urat az elismerés átadására.
Kiss Pál:
50 évig állt a dobogón, amire nagyon büszke. Rögös, nehéz, de szép pályát futott be.
Nagyon szépen köszönte az elismerést.
Ezt követően a családtagok köszöntötték Kiss Pált.
Narrátor:
Dr. Dobó Katalin Gyomán született. Az általános iskolai tanulmányait is Gyomán
végezte és ugyanitt helyben végezte el a középiskolát is. Az érettségi után Szegeden
a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán diplomázott magyar-történelemből szakból. Ezt
követően a közgazdasági pálya felé fordult és a hazai diploma megszerzése után
Olaszországban Viterbóban közgazdaságtant tanult és doktorált, majd Szegeden élt
és dolgozott.
Pályázatok írása mellett bírósági és idegenrendészeti tolmácsként is tevékenykedik.
Szülővárosával mindig szoros kapcsolatot ápolt, és igyekszik támogatást nyújtani
szervezeteknek, könyvkiadásokra illetve az önkormányzat részére is több alkalommal
a covid járvány idején.
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Tulajdonosa a gyomaendrődi Bethlen Gábor Kollégium Alapítványa Emlékplakett
kitüntetésnek.
Tevékenysége elismeréséül Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Dr. Dobó Katalin részére Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet
adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átadására.
Dobó Katalin:
Megköszönte a kitüntetést a képviselő-testületnek. Kötelességének érezte és érzi a
továbbiakban is a település támogatását. Érzése szerint ez mindenkinek a
kötelessége, aki ezt megteheti.
Narrátor:
Szűcs Ferenc Szegeden született. 1971-től Gyoma területén körzeti megbízottként
kezdett el dolgozni 1994-ig. 18 évig a körzeti csoport megbízott vezetője volt. A nagy
odaadással végzett munka eredményeképpen 1977-ben Közbiztonsági Érdemrend
kitüntetésben részesült, majd 1989-ben Hazaszolgálat Érdemérem kitüntetést is
átvehette.
Nyugdíjba vonulását követően 2001-ben megalapította a Gyomaendrődi Polgárőr
Egyesületet, amelyben 10 éven keresztül ellátta az elnöki feladatokat. Tevékenysége
elismeréseként 2001-ben a Megyei Polgárőr Egyesülettől oklevelet vehetett át, 2003ban a megyei közgyűlés milleneumi bizottsága is okleveles elismerésben ismerte el
munkáját. 2007-ben Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozat kitüntetést vehetett át.
2011-ben egészségügyi okok miatt az egyesület elnöki tevékenységéről lemondott,
de a polgárőri feladatok ellátásában továbbra is, aktívan részt vesz, a Körös Polgárőr
Egyesület felügyelő bizottságának elnöke.
Tevékenysége elismeréséül, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szűcs Ferenc részére Gyomaendrődért Elismerő Oklevelet adományozott.
Felkérte polgármester urat a kitüntetés átnyújtására.
Szűcs Ferenc:
Megköszönte az elismerést. Ígérte, hogy amennyire az egészségi állapota engedi,
ugyan úgy folytatja tovább a Gyomaendrőd közbiztonságáért végzett munkát, mint
ahogy eddig tette.

223

Narrátor:
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény ajánlását követve
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 elismerő oklevéllel tiszteli meg azokat a személyeket és
közösségeket, akik azoknak a helyi értékeknek a gondozói, amelyek helyi értékké
kerültek nyilvánításra.
A helyi érték ismertetése után megkérem annak tulajdonosát, gondozóját, hogy
vegye át az emléklapot.
Az átadásra felkérte Lehóczkiné Timár Irén alpolgármester asszonyt az értéktár
bizottság elnökét, valamint Toldi Balázs polgármester urat.
Valamennyi érték a Kulturális örökség kategóriában foglal helyet.
Endrődi népdalok
Bartók Béla 1926-ban Öregszőlőben 95 népdalt jegyzett fel. Ebből 78 a szorosan vett
népdalt, a többi ballada, köszöntő. Ezt a 78 népdalt a Honismereti Egyesület 2021ben megjelentette DVD-n, a címe: Bartók Béla Endrődön gyűjtött népdalai.
A népdalok közel százévesek. Tartalmukkal őrzik szülőhelyünk történetét, az
embereknek a munkához, a szerelemhez való szép kapcsolatát. A népdalok
dallamának vidámsága, élénksége is jellemző az itt élő emberek lelkivilágára.
A Bartók Béla gyűjtötte népdalok még őrzik előző szülőhelyünk, a Felvidék
népdalkincsével való hasonlóságok, illetve a teljes azonosságok (pl. gyerekdaloknál).
Népdalkutató tudósaink „felföldi-alföldi kapcsolatként” vagy „motívum-migrációként”
gyakran beszélnek erről. A népdalok lemezen való népszerűsítésével a Bartók
Hangarchívum egyetért, országosan példaértékűnek tartja.
Az emléklapot átveszi Fülöp Imréné a Honismereti Alapítvány részéről.
Fülöp Imréné:
A Honismereti Alapítvány képviseletében megköszönte, hogy kérésüket befogadták
és a Bartók Béla gyűjtötte endrődi népdalokat a helyi értéktárba felvették. A
Honismereti Egyesületnek mindig az volt a feladata, hogy feltárja és átadja az
embereknek a település kultúráját. Az elmúlt években megjelent az Endrődi Füzetek
sorozat, amibe feltárták az endrődi emberek életét, a hímzéseit, szőtteseit, az endrődi
ételeket, szokásokat, az endrődi tájszavakat.
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Ennek a munkának a folytatása, hogy az endrődi népdalokat lemezen megjelentették.
Ezek a népdalok közel 100 évesek. 1926-ban jött el Bartók Béla Endrődre,
Öregszőlőbe, mert úgy tudta, hogy ott az emberek nagyon szépen tudnak énekelni,
mikor összejönnek, szüretre, disznóvágásra. Az ott hallott énekeket papírra lekottázta,
amit aztán a Honismerei Egyesület lemezre felvetetett, és megőrzésre átadta.
Ismételten megköszönte, hogy kérésüket befogadták és az endrődi népdalokat a
helyi értéktárba felvették.
Narrátor:
Endrődiek Baráti Köre Egyesület
Az Endrődiek Baráti Körének fő összetartó ereje mindig a szülőföld szeretete volt. Az
egyesület létrejötte ma már történelem. Az 1950-es években azok az endrődi
családok, akik kulák listára kerültek – szülőhelyükön elvesztették a megélhetést,
nagyvárosokban próbáltak munkát találni. Az idegenbe szakadt endrődiek
természetesen keresték a megélhetési lehetőségeket és egymást is. Budapesten a
belvárosba kezdtek el találkozni az endrődiek, majd később egyre többen
csatlakoztak a közösséghez, hogy egymást segítsék és a szülőhelyről beszélgessenek.
A kis közösség egyre gyarapodott, egy évtized elteltével már százan voltak, a
találkozások szervezett formát öltöttek és hivatalos is egyesületté váltak. Felvették az
Endrődiek Baráti Köre megnevezést. Az ország számos helyéről csatlakoztak, évente
egyszer Budapesten találkoztak.
1990 után az egyesület Gyomaendrődre tette át működését és igyekezett
bekapcsolódni a város életébe.
Az egyesület rendszeresen részt vett és vesz jelenleg is a szülőhely kulturális életében.
Szívügye a történelmének megőrzése, számos emléktábla elhelyezésével,
emlékművek állításával.
Jelenleg széleskörű együttműködésre törekszik a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolával. Rendhagyó órák keretében mutatják be az elszármazottak életútját,
munkásságukat, hogy az iskolai nevelőmunkában a sokszínű, valós példaképállítást
lehetővé tegyék.
Fontosnak tartják az elszármazottak és az itthon élők kapcsolatának erősítését.
Az emléklapot átvette Timár Imre az Endrődiek Baráti Köre Egyesület elnöke.
Timár Imre:
Elég sokat próbálnak tenni annak érdekében, hogy az egyesület eddigi életében
történtek maradandóak legyenek. Megemlítette azt a kiadványt, ami az előző 60
évnek az életéről szól. Köszönetet mondott elődeiknek, akiknek sokkal tartoznak,
hogy ez a kis közösség van, él, és évről-évre ragaszkodik a szülőföldjéhez és próbál
együtt élni az itthon maradottakkal.
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Narrátor:
Honti Antal munkássága
Honti Antal autodidakta módon vált képzőművésszé. Különböző technikákat
alkalmazva kereste helyét a művészi palettán. Művei akár rendelésre készültek, vagy a
maga örömére, mind arról szóltak, hogy jellegzetes nyomot hagyjon. Környezetét
vizuálisan formálta, esztétikai jobbító szándékkal. Legnagyobb jelentőségű a kulturális
szervező, kulturális közösségépítő tevékenysége. A Honti-Galéria kialakításával olyan
szellemi műhelyt hozott létre, és működtetett, amely egyedülálló és kiemelkedő
tevékenység volt. Az iskolagaléria, a Kép-presszó létrehozásával is a vizuális nevelés, a
kultúra terjesztése, a művészet be- és elfogadtatása volt a legfőbb célja. Életműve,
munkássága kevés, a nyilvánosság számára is látható, látogatható formában maradt
fenn.
Ötvösművészi igénnyel készített emléktáblái, plakettjei, cégfirmái, belsőépítészeti
remekei díszítik Gyomaendrőd, Békéscsaba, Körösladány, Mezőtúr, Medgyesegyháza,
Mezőgyán, Orosháza éttermeit, fogadóit, üzleteit, művelődési házait.
Munkásságát számos díjjal, kitüntetéssel ismerték el.
Az emléklapot átvette Csemniczky Dávid, Honti Antal unokája.
Megköszönöm Alpolgármester Asszony és Polgármester Úr közreműködését!
Narrátor:
Kérte a jelenlévőket, hogy hallgassák meg a Gyomaendrődi Települési Értéktárba
felvett Endrődi Népdalok közül a
- Zöld erdőben, zöld mezőben,
- Sűrű a diófa levél,
- Fekete faluba,
- Régi babám,
- Kék ibolya és a
- Kis Endrődi lányok című népdalokat
Kiss Rózsa és Nagy Ildikó előadásában.
Narrátor:
Önkormányzatunk, a több évtizeden át, a köz szolgálatában végzett tevékenység
előtti tisztelgéssel, kíván megemlékezni azokról, akik az oktatásban, szociális
ellátásban közművelődésben és a közszolgálatban eltöltött hosszú idő után az elmúlt
évben aktív pályafutásukat befejezték és nyugállományba vonultak.
Az emléklapok átadásra felkérte Toldi Balázs polgármester urat.
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Kérte, hogy a szólítottak fáradjanak ki és vegyék át polgármester úrtól köszönetünk
jelképét.
Pedagógusok és oktatásügyben dolgozók
Kovács Ildikó Ilona
Közművelődés
Dr Füzesné Hudák Julianna
Közszolgálat
Vasasné Molnár Mária
Tóthné Gál Julianna
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

Lehóczkiné Timár Irén
hitelesítő

Gózan Sándor
hitelesítő
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