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19/2017. sz. kt. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusz-
tus 20-án 11 órai kezdettel tartott ünnepi ülésén 

 
  
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István alpolgármester 
Dr. Fritz Izabella 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos 
Szűcs Judit  
Zábrák Istvánné képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Kálmán András  képviselő 
 
 

Jelen volt még: Szabóné Faragó Julianna aljegyző  
Hetényi György díszpolgár 
Fodor Istvánné kitüntetett 
Ádám Olga Krisztina 
Dr. Ujj Ágnes 
Dr. Ujj Éva 
Hagya Csaba fiatal diplomások 
Ádám Andrásné  
Ujj Mihályné 
Ujj Mihály 
Hagyáné Mikite Tímea fiatal diplomások hozzátartozói 
Béni Attila Járási Hivatal vezetője 
Dr. Hoffmann Erika Járási Hivatal osztályvezető-helyettese 
Vitális Gábor Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Máthé Lászlóné  
Nagyné Csiffáry Anna korábbi kitüntetettek 
Mazurák Zoltán bizottsági tag 
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Albertus László könyvtárvezető  
Havancsák Piroska iskolaigazgató  
Dr. Ökrösné Körömi Ilona óvodavezető-helyettes 
Schultzné Lipták Barbara bölcsődevezető 
Kisházi Beáta Humán Szolgáltató Központ képviselője 
Jankó Erzsébet Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
Pap Csaba Településgazdálkodási Kft. ügyvezetője 
Magyar István Hunyadi János Gimnázium igazgatója 
Bihariné Jakab Mónika Pedagógiai Szakszolgálat képviselője 
Nagy Lajos rendőrkapitány 
Tóth Péter tűzoltóparancsnok 
Bontovics Krisztián a Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közös-
ségi Központ vezetője 
Ádám Andrásné 
Schultz Gábor Jobbik Helyi Szervezet képviselője 
Kériné Tajti Erzsébet MSZP helyi szervezet képviselője 
Kovács Péter Polgárőr Egyesület vezetője 
Barecz Mihály támogató 
Maczkainé Tóth Anna Piroska támogató 
Bíró Angéla a Bíró és Társa kft., mint támogató szervezet képviselője 
Hoffmann Lászlóné Jövőnk Záloga Alapítvány képviselője 
Ágoston Kornél Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság képviselője 
Merényiné Szentmiklósi Etelka Vöröskereszt Szervezet képviselője 
Lipták János M.A.SZ.K. képviselője  
Jósvai Ágnes 
Arturo Loris Decola 
kb. 30 fő érdeklődő állampolgár 

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket az augusztus 20-i ünnepi Képviselő-testületi ülésen.  
Megkérem Önöket, hogy a zászlók és az elöljárók bevonulásához szíveskedjenek feláll-
ni.  
Magyarország nemzeti zászlaját és Mezőkovácsháza város zászlóját kísérik: 

 
- Varga Gusztáv polgármester 
- Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármesterek 
- Vitális Gábor a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
- Mezőkovácsháza Város Képviselő-testületének tagjai: 
-     Papp Zoltán és Zábrák Istvánné bizottsági elnökök 
-     Szűcs Judit, Sütő Lajos és Dr. Fritz Izabella képviselők 
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Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma már hozzátartozik az új búzából sütött, nem-
zeti szalaggal átkötött kenyér megáldása, megszentelése. Az Önkormányzat asztalára is 
érkezik az új kenyér, melyet Plébános úr szentmise keretében megszentelt.  
 
A Képviselő-testület ünnepi ülését a Himnusz nyitotta meg.  
 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Augusztus 20. kettős tanulsággal bír. Szent 
István Király óta emlékezünk, aki a magyar államiság megteremtője és jelképe lett. 
Nem kis döntés előtt állt István, amikor egy nemzettel szemben kellett megmentenie 
egy nemzetet. Meggyőzni a magyarságot arról, hogy nincs más út, követnünk kell a 
környező országok hitét, vallását, erős államot kell építenünk ahhoz, hogy megmarad-
hassunk.  
 
Az ünnep másik tanulsága az új kenyér ünnepe. Ma persze már nem biztos, hogy a 
múltban oly fontos szerepet betöltő aratás, búza, kenyér beérését kell értenünk ez alatt. 
Minden korszakban más mondandót hordozott magában az ünnep. Az új kenyér tanul-
sága, hogy rendszeres, folyamatos kitartó munkával képesek vagyunk megtalálni értéke-
inket, kihasználni adottságainkat, és megteremteni az új kenyeret.  
 
Az ünnepi ülés megnyitása előtt fogadják szeretettel Nagy Róbert közönségdíjas szín-
művészt, a Jókai Színház Társulatának tagját. Előadásában Ratkó József: Szégyentele-
nül c. versét hallhatjuk.  
 
„Szégyentelenül 
 
Mert szólnom kell a fűről is, 
a fémről és a kőről is, 
a menekülő fényről is, 
a férfiról, a nőről is, 
és mindent el kell mondanom, 
igazhoz igazítanom, 
hát ezért kell olyan nagyon 
a szabadság, a nyugalom! 
 
Mióta élek, dolgozom 
Parasznyán, Pesten, Putnokon, 
mindig a nehezét fogom, 
még sincs egy rendes bútorom. 
Kis gondjaim közt guggolok, 
felmagasodni nem tudok. 
 
Segítsetek, ne hagyjatok! 
könyvet, kenyeret adjatok! 
Semmiből se kell sok nekem. 
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Barátom, ha hiszed, ha nem: 
egy harapásnyi kenyeren 
éltem le fele életem. 
De már kevés ez nem elég 
huszonhét havi maradék. 
Éléskamrám az üres ég 
csillaga morzsányi ebéd. 
 
S míg ezt a verset hadarom, 
tucatnyi édes haverom 
él ilyen egérkebajon 
gondjai közt hallgatagon. 
Én szólok fakír nem vagyok, 
aki bár lelkéig vacog, 
mégis forró verset dadog, 
hogy gőzölögnek a sorok! 
 
Költő vagyok hát tudom én, 
hogy hivatásom a remény, 
és tudok hinni is kemény 
gyémánt-jövőnkben bízom én. 
De ugrik, illan a hitem, 
naponta meg kell védenem, 
mert ez a kétéltű jelen 
hol ellenem van, hol velem. 
 
Pedighát apám a veszélyt 
nem nagypofájú hősökért 
vállalta, izgatott, beszélt 
értem, értük, mindenkiért! 
S ha én szólok sem magamért, 
kollektív bánatért, bajért, 
rontott hitű parasztokért, 
kemény, egyforma életért. 
 
S mert szólnom kell a fűről is, 
a fémről és a kőről is, a menekülő fényről is, 
a férfiról, a nőről is, 
és mindent el kell mondanom, 
igazhoz igazítanom 
hát ezért kell olyan nagyon 
a szabadság, a nyugalom! 
 
Mint aki pénzért hegedül, 
s száján lágy, kérő mosoly ül, 
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sürög a vendégek körül 
szótlanul, szégyentelenül, 
úgy kérem én is a kegyet: 
adjatok könyvet, kenyeret, 
szorítsatok egy kis helyet 
végre nekem is köztetek!” 
 
  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm meghívott ven-
dégeinket, Hetényi György díszpolgárt, Béni Attilát, a Járási Hivatal vezetőjét, Nagy 
Lajos rendőrkapitányt, Tóth Péter tűzoltóparancsnokot, Képviselő-testület tagjait, leen-
dő kitüntetettet, családtagjait, az első diplomájukat szerzett fiatalokat, családtagjaikat és 
a jelenlévő meghívottakat, érdeklődőket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testületi ülésen 9 fő képviselőből 8 fő jelen van, Kál-
mán András képviselő bejelentette távolmaradását.  
 
A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérem, aki egyetért a napirendekkel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)  
Tárgya: Napirend elfogadása  

 
 

310/2017. (VIII. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. augusztus 20-i ünnepi ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja el: 
 
 N A P I R E N D  

 
T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A  
 
1.) Ünnepi köszöntő    Varga Gusztáv  
      polgármester 
 
2.) Önkormányzati kitüntetések átadása     Varga Gusztáv  
           polgármester 
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3.) Fiatal diplomások köszöntése    Varga Gusztáv 
       polgármester 

 
 

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A napirendnek megfelelően felkérem Varga 
Gusztáv  polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. 
 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ünnepi köszöntő 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
 
Örömmel köszöntöm Önöket Mezőkovácsháza, magyar államalapításának évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségén. 
 
Megkülönböztetett tiszteletemet fejezem ki kitüntetendő polgártársamnak, és a korábbi 
kitüntetett Mezőkovácsháziaknak, első diplomájuk megszerzését velünk ünneplő fiatal-
jainknak, nagylelkű támogatóinknak, vállalkozóinknak, intézményvezetőinknek, rend és 
katasztrófavédelmi szervezetek képviselőinek. 
 
„Ah! Hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha országunk istápja 
Hol vagy István Király 
Téged magyar kíván” 
 
Énekeltük néhány perccel ezelőtt a szentmisén, és énekelték velünk együtt százezrek 
szerte az országban, a nagyvilágban.  
 
Augusztus 20.-a Szent István király ünnepe. Általánosan elfogadott tény, hogy Ő a leg-
nagyobb magyar a történelmünkben. Ugyanakkor augusztus 20-án Magyarországot ün-
nepeljük, amely soha nem ajándékba kapta létét, hanem mindig meg kellett küzdenie 
érte. Minden előttünk járó nemzedéknek meg volt a maga választása. Ellenállás nélkül 
hagyja idegenek kezére jutni Magyarországot, vagy harcba száll a Szent István által ala-
pított Magyarországért, amely keresztény államként született meg, saját törvényekkel, 
saját identitással, saját határokkal.  
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Nekünk, ma élő magyaroknak nem karddal kell küzdenünk. A támadások most kötele-
zettségszegési eljárás, NGO, migráció formájában érik az országot. Itt a határszélen, a 
hírekből figyeljük, hogyan sikerül vezetőinknek megbirkózni ezekkel a támadásokkal. 
Helyben, a bennünket fenyegető veszélyek öröklött hátrányainkból adódnak. Az elma-
radottság, az elöregedettség, a népesség fogyása, anyagi forrásaink szűkössége azok az 
okok, amelyek ellen tennünk kell. Ezek ellen sem a kard a megfelelő fegyver. 
 
A művész úr Ratkó József: Szégyentelenül c. versét adta elő. Ennek két versszaka segít 
számomra megtalálni a megfelelő védekezést.  
 
„Költő vagyok hát tudom én, 
hogy hivatásom a remény, 
és tudok hinni is kemény 
gyémánt-jövőnkben bízom én. 
De ugrik, illan a hitem, 
naponta meg kell védenem, 
mert ez a kétéltű jelen 
hol ellenem van, hol velem.” 
 
A hit és az összefogás a megfelelő fegyverek. István Király hitt az összefogás erejében, 
abban, hogy az emberek túl tudnak lépni önös érdekeiken a közös célért. Hitt abban, 
hogy egy igazi király cselekedeteit nem csak a jelen, hanem a jövő érdekeinek is alá kell 
rendelni. Hitt abban, hogy egy nagy uralkodó nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedé-
kéért is felelősséggel tartozik. Ez a hit azóta is példaértékű lehet minden magyar számá-
ra. És a fohász, amely ezer éve hangzik fel, „hol vagy István Király, téged magyar kí-
ván” a népnek, azt a reményét fejezi ki, hogy országunknak, településünknek olyan ve-
zetői lesznek, akik hisznek az összefogás erejében, túl tudnak lépni önös érdekeiken a 
közös célért, cselekedeteiket nem csak a jelen, hanem a jövő érdekeinek is alárendelik, 
átérzik, hogy nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedékéért is felelősséggel tartoznak. 
Amellett, hogy ők maguk ilyenek, példájukkal a környezetükben élőket is az összefo-
gásra sarkallják.  
 
Úgy érzem,hogy Képviselő-testületünk, városunk intézményvezetői képesek ezeknek az 
elvárásoknak megfelelni. Helyben a vállalkozókkal, az állampolgárokkal, civil szerve-
zetekkel történő összefogással, járásunkban a szomszédos településekkel együttműköd-
ve, a kormányzati szándékot ismerve és elfogadva, erős, önálló településsé tesszük 
Mezőkovácsházát.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Szent István több mint ezer éve a magyar államiság jelképe és az igaz királyok eszmé-
nye. 
 
Jókai Anna így ír egy helyen: Szent István Király azt a fundamentumot adta meg, amire 
azóta is építkezünk. Ostoba dolog lenne lebecsülni azt, aminek hiányában nem volna 
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mire, egyre bonyolultabb, jelenkori emeleteinket felhordani. Szakszerűtlen az a mester, 
aki csak a tetőt tervezi, az alapot pedig hagyja ebek harmincadjára. 
 
Bizony az egész hajlékra menet közben is figyelni kell. Még jó néhány szint hátra van, 
bár halni kész, azt szépen belaktuk, amit elidegenítettek, megsiratjuk. Javítgatjuk, tol-
dozgatjuk a falakat, a vasbeton elemeket fáradtságos munkával ki-ki cserélgetjük, a fö-
dém mindig csak ideiglenes, a kupola, amiről ábrándozunk, még a jövő reménye. De az 
alapító nevét, és az alapítás dátumát, a hagyományt követve jól látható helyre bevésték.  
 
A mi dolgunk, hogy rá építsük a magunk emeletét erre az alapzatra. Jól kell tenni a dol-
gunkat, figyelnünk kell az egész házra, de figyelnünk kell egymásra is, hiszen egy ház-
építkezéséhez mindenkire szükség van. Szegényre és gazdagra, olyanra aki tervezni tud, 
és olyanra, akinek jól áll a kezében a vakolókanál, olyanra, aki látja az alapokat, és 
olyanra, aki látja az elkövetkező két emeletet.  
 
Hála Istennek, sok olyan ember él közöttünk, aki példát mutat abban, hogyan kell jól 
tennünk a dolgunkat.  
 
Ilyen a mai kitüntetettünk is, aki csaknem 40 éve szolgálja a várost. Ha kellett, a diá-
kokkal, szülőkkel, helyi közösséggel, vezetőkkel fogott össze, ha a szükség úgy hozta, a 
járási iskolák szakembereivel. Pályafutása vége felé pedig a köznevelés megújítását cél-
zó kormányzati szándék mindannyiunk számára kedvező megvalósulását segíti.  
 
Bizonyára jó érzéssel nézi azokat a fiatalokat, akiket az Ő munkája eredményeként is 
köszönthetünk. István Király a jövőért érzett felelősségét átérezve intelmeket fogalma-
zott meg Imre herceghez. Ezek az intelmek időtállóak, és számunkra is adnak útmuta-
tást. Az intelmek között van egy fejezet, amely a következő címet viseli: A fiatalok kö-
vessék az elődöket. Ebben egy helyütt ez olvasható: A legnagyobb királyi ékesség az én 
tudásom szerint az elődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti amit 
megszabtak atyai elődei, az Isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, 
hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak.  
 
Néhány éve köszöntjük a friss diplomás fiatalokat városi ünnepségünkön. Amellett, 
hogy gratulálok nagyszerű teljesítményükhöz, arra kérem Őket, hogy István Király in-
telmeire is figyelve legyenek büszkék szüleikre, Mezőkovácsházára, arra, amit adni tud-
tunk, s lehetőségeikhez képest járuljanak hozzá családjuk, városunk gyarapodásához.  
 
Végzettségeiket kiválóan tudnák hasznosítani városunk javára. Ha terveikben ez szere-
pel, örömmel látjuk őket Mezőkovácsházán. Ha az élet elszólítaná őket máshova, javas-
lataikra, segítő tanácsaikra akkor is számítunk.  
 
Végezetül ezen a szép ünnepen kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen bennünket 
az elődök példája, kiváltképp Szent Istváné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk a jót 
jelenünkben, s azt követhessük. Követhessük úgy, hogy megtaláljuk a még fényesebb 
jelen és jövő útjait.  
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Szép ünnepet kívánok! 
 
 
II. és III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzati kitüntetések átadása 

 Fiatal diplomások köszöntése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Felkérem Szabóné Faragó Julianna aljegyzőt, ismer-
tesse a Képviselő-testület döntését.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A Képviselő-testület által a 128/2017. 8III. 
23.) sz. kt. határozatával döntött a „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetés adományozá-
sáról.  
Döntése értelmében, ebben az elismerésben részesül Fodor Istvánné, Mezőkovácsháza 
város köznevelési feladatainak hosszantartó, magas színvonalú megvalósításáért, vala-
mint több évtizedes pedagógiai, vezetői munkája elismeréséül.  
 
Első diplomáját 1979-ben a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, ma-
gyar-orosz szakon szerezte. 1980-ban került Mezőkovácsházára, a helyi Általános Isko-
lába. Szaktárgyai tanítása mellett évekig osztályfőnöki feladatokat látott el. Osztályfő-
nöki munkája mellett szakkört, fakultációt vezetett, kirándulásokat, táborokat szerve-
zett. Több éven át irányította, szervezte a magyar munkaközösség tevékenységét. ké-
sőbb Közalkalmazotti Tanács Vezetőjeként, majd szakszervezeti bizalmiként is aktívan 
kivette részét az érdekképviseleti munkából. 1998-ban lett az iskola igazgatója. Vezetői 
munkája során mindig maximumra törekedett, ezért 2002-ben közoktatás vezetői szak-
vizsgált tett. Pontos, lelkiismeretes munkát végzett, amit a diákjaitól, kollégáitól is el-
várt. Az intézmény működésével, bővítésével járó többletfeladatokat is nagy szorga-
lommal és kitartással irányította. Az iskola művészetoktatási tevékenységét és 2007. 
január 1-től a Napközi Konyha vezetését is nagy odafigyeléssel végezte. Döntéseit min-
denkor a szakmai szempontok, és a gyermekek érdekei irányították, szem előtt tartva a 
szülői igényeket, és a fenntartói elvárásokat.  
 
Vezetői munkáját a fenntartó 2007-ben „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” díjjal 
ismerte el. Nevéhez fűződik a differenciált képességfejlesztő program, a kooperatív ta-
nulás és a kompetencia alapú oktatás beindítása a helyi általános iskolában. Számtalan 
sikeres pályázat révén gyarapította az iskola tárgyi felszereltségét. Munkája során min-
dig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az iskola ismertsége, elismertsége, a térségben 
egyre nagyobb legyen.  
 
Az intézmény Tehetségpont pályázatán jelentős szakmai szerepet játszott. 2010. szep-
tember 24-25-én a Mezőkovácsházán megrendezett Magyar Tehetség Társaság és az 
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Általános Iskola közös konferenciáján tehetségsegítő munkájának elismeréseként kitün-
tetésben részesült.  
 
Szakmai idényességének fejlődéseként 2012-ben a Szegedi Tudomány Egyetemen 
nyelv és beszédfejlesztő tanári szakát is sikeresen elvégezte. 2013. január 1-től lekö-
szönt a helyi általános iskola vezetéséről, a köznevelés átalakulását, mint tanügyi refe-
rens segítette, és segíti napjainkban is a KLIKK Járási Kerületében.  
 
Elismerését Varga Gusztáv polgármester és Zábrák Istvánné az Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság elnöke adják át. 
 
F o d o r  Istvánné kitüntetett: Köszönöm az elismerő szavakat. Köszönöm, hogy mél-
tónak találtak arra, hogy e kitüntetést megkaphattam. Megtisztelő számomra, hogy volt 
kollégámtól és vezetőmtől, Varga Gusztáv polgármester úrtól vehettem át a kitüntetést.  
 
Jelenleg is dolgozom az oktatásügyben, és segítem, és fogom segíteni az oktatási felada-
tokat. Ha a városnak szüksége van munkámra, tevékenységemre, szívesen állok a város 
rendelkezésére. Köszönöm e megtisztelő címet, további jó munkát kívánok! 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Több éve fontosnak tartjuk, hogy azokat a 
mezőkovácsházi fiatalokat is köszöntsük, akik tanulmányaikat befejezték, és első dip-
lomájukat abban az évben vették át. Ez évben felkérésünknek négy fiatal tett eleget. Fel-
kérem Szabóné Faradó Julianna aljegyzőt, hogy az elismerések átadását vezesse le.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Felkérem Csepreghy Elemér és Szénási Ist-
ván alpolgármester urakat, hogy köszöntsék a kitartó munkájuk eredményeként diplo-
mát szerzett fiataljainkat.  
 
  
- Ádám Olga Krisztina: A Gál Ferenc Főiskola pedagógiai karán csecsemő és kis-

gyermeknevelő végzettséget szerzett. 
- Dr. Ujj Ágnes: A Pécsi Tudományegyetem általános orvosi karán fogorvosi vég-

zettséget szerzett. 
- Dr. Ujj Éva: a Semmelweis Egyetem gyógyszerész szakán mesterfokozatot és ok-

leveles gyógyszerész szakképzettséget szerzett. 
- Hagya Csaba: a Szent István Egyetem egészségügyi szervező alapképzési szakán 

egészségügyi szervező, egészségturizmus szervező szakképzettséget szerzett. 
 

Friss diplomásainknak szívből gratulálok, az életben, szakmájukban sok sikert kívánok. 
 
Ünnepségünk végén, kérem hallgassuk meg Jekyll és Hyde: Eljött a perc c. számát 
Nagy Róbert előadásában.  
 
Eljött a perc: 
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„Eljött az óra, eljött a perc – 
Ezerszer győzött le az Élet, mégis felkelsz… 
Semmi nem számít, célod hív, csábít – 
Ha figyel rád az Ég, tán’ csodát lát ma még! 
 
Itt van az óra, rég erre várt –  
Minek is bújnál?! – nem lehet, nem tudsz már –, rád várt! 
A pillanat éltet, álmod ébred: 
Száz feladat vár még, nem is élhetnél másképp’! 
Eljött az óra, új szabadság – 
Legyőzni kételyt, félelmet, mételyt, magad, s mást… 
Eljött a perc – ami csak téged várt – 
Út, ahol más még sosem járt! 
Így hét év telt –, más mondhatná: kár volt… 
Tanúd, az sosem volt –, hisz’ senki nem állt melléd, csak vádolt! 
Rád vár az óra, rád vár a perc – 
Az utolsó próba: a mindenre képes, édes perc! 
Kezdet és vég –, így együtt szép! 
Tetté vált szándék – mért’ tennéd másképp’ – mért’ vársz még?! 
 
Ez lesz az óra – 
Sorsváltozás! 
Vagy most, vagy soha: 
Mindegy, hogy csoda vár, vagy más! 
Félned nem kell! – ez a végső határ – 
Mégsem volt légvár! 
Itt állsz a célnál! 
Megtennéd százszor – 
Így van jól!” 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönöm mindenkinek a részvételét. Tekintettel 
arra, hogy az ünnepi testületi ülésnek egyéb napirendje nincs, azt 11 óra 40 perckor be-
zárom.  
 
Tekintettel arra, hogy nagyon rosszra fordult az időjárás, ezért a koszorúzás az új kenyér 
előtt fog megtörténni.  
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S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Kedves Vendégeinknek megköszönöm, hogy 
jelenlétükkel emelték az ünnepség színvonalát, és kérem Önöket, hogy a zászlók és a 
Képviselő-testület kivonulásához szíveskedjenek felállni.  

 
 

K. m. f. 
 

 
 
Varga Gusztáv      Szabóné Faragó Julianna 
 polgármester                  aljegyző 
 

 
 

Zábrák Istvánné 
jkv. hitelesítő 

 


