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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 1-jén 10.00 
órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház (6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.) nagytermében 
megtartott nyilvános ünnepi üléséről. 
 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester 
 Locskai Zoltán alpolgármester 

Kolozsvári Rozália 
Runákné Gulácsi Krisztina  
Trembeczky Károly képviselők. 

 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Tóth Józsefné 
jegyzőkönyvvezető. 
 
A lakosság köréből jelen lévő érdeklődők száma 73 fő. 
 
Az ünnepi testületi ülés a Makói Magán Zeneiskola Fúvószenekara előadásában a Himnusz 
közös meghallgatásával kezdődött. 
 
Gyarmati András polgármester a 2015. évi Falunap keretében az ünnepi testületi ülést 
megnyitotta. Köszöntötte Nyergesné Kovács Erzsébet jegyzőasszonyt, az ünnepi testületi 
ülésen megjelent, a korábbi években kitüntetett díszpolgárokat, a képviselő-testület tagjait és 
valamennyi köszöntésben és elismerésben részesülőt. Köszöntőjében felelevenítette a 
település kialakulását, történetét és hagyományait. 
 
Hagyományainkhoz híven Gyarmati András polgármester úr először a falu legfiatalabb 
polgárait Juhász Noémi Napsugárt és Horváth Kende Rolandot és szüleiket köszöntötte. A 
köszöntést megelőzően Beney Zsuzsa: „Anya dúdolja” című versének rövid részletét 
hallhattuk.  
Első alkalommal fordul elő, hogy legidősebb 90 évet betöltött polgárok köszöntésére került 
sor a településen. Ők idős korukra tekintettel nem tudtak jelen lenni az ünnepi ülésen, ezért a 
köszöntést a hozzátartozóik fogadták.  
 
Gyarmati András polgármester elsőként köszöntötte Locskai Béláné, Patyi Ilona asszonyt, 
93. születésnapja alkalmából, köszöntését fia, Locskai Zoltán fogadta, és vette át a falu 
közösségének jókívánságait. 
 
Ezt követően 92. születésnapja alkalmából köszöntötte Csontos Pál urat, ajándékát 
keresztlánya Higyisán Aurélné, Csontos Zsuzsanna vette át, aki megosztotta keresztapja 
gondolatait polgármester úrral és a jelenlévőkkel. Tolmácsolta a köszönetét a figyelmességért, 
elnézést kérve, hogy egészségi állapota miatt Csontos Pál személyesen nem tudott jelen lenni. 
  
Ugyancsak 92. születésnapja alkalmából kívánt jó egészséget Papp Józsefné, Bálint 
Erzsébetnek, akinek ajándékát unokahúga Horvát Éva vette át. 
 
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Okán Péterné Prekop Viktóriát. A köszöntést 
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menye, Lehoczki Mihályné Németh Erzsébet fogadta.  
 
90. születésnapja alkalmából Marzsinyán Sándorné Hagymás Magdolnát köszöntötte a 
polgármester úr, akinek köszöntését lánya, Perjés Gézáné Marzsinyán Magdolna fogadta. 
 
Ezt követően a házasságkötésük jubileumát ünneplők köszöntésére került sor. Az ünneplőket,  
Ady Endre megható verssoraival köszöntötték. Gyarmati András polgármester úr 50 éves 
házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget és további szép, együtt töltött éveket 
kívánva köszöntötte Szemkó István urat és Igrinyi Katalin asszonyt. 
Hábel Béla úr és Kardos Erzsébet asszony 55 éves házassági évfordulójuk alkalmából 
történő köszöntését polgármester úr a lakásukon fogja megtenni. 
 
Szintén a hagyományokhoz kötődve a „Nagylakért Alapítvány” minden évben meghirdeti a 
„Jó tanulók” pályázatát, melynek keretében támogatja a település legkiválóbb tanulóit. Az 
elismeréseket az Alapítvány nevében a Trembeczky Károly alapító tag adta át az alábbiak 
szerint: 
 

- Illgner Noel 2. osztályos tanulót jó és jeles érdemjegyeiért, valamint példás 
szolgalmáért és magatartásáért az alapítvány 5.000,- Ft jutalomban részesítette. 

 
- Illgner Hanna harmadik osztályos tanuló 4,8-es tanulmányi átlaga mellett, rajz- és 

vizuális kultúra tantárgyból dicséretben részesült. A magán zeneiskola növendékeként 
kiválóan teljesített. Jutalma 5.000,- Ft. 

 
- Orbán Cintia harmadik osztályos tanulót példás magaviselete és szorgalma mellett 

kiváló 4,9 tizedes teljesítményéért, valamint a Kazinczy Szép-kiejtési versenyen elért 
2. helyezéséért részesítette az Alapítvány jutalomban. Ez utóbbival jogot szerzett a 
megyei versenyen való részvételre, ahol jól teljesített. Jutalma 6.000,-Ft. 
 

- Nagy Ágnes Evelin második osztályos tanulót, jeles tanulmányi eredménye mellett 
klasszikus zene műfajban gitár tanszakon elért kiváló teljesítményéért és a Matekguru 
2015. évi Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyen elért 5. helyezéséért 
részesítették jutalomban. Jutalma 6.000,- Ft.  

 
- Tóth-Kása Izabella harmadik osztályos tanulót példás magatartása és szorgalma 

mellett minden tantárgyból jeles eredményéért, a Nemzetközi Kenguru Matematika 
versenyen, valamint a Megyei Tudásbajnokságon irodalom, szövegértés tantárgyból 6. 
helyezéséért 6.000,- Ft jutalomban részesítette az Alapítvány jutalomban.   

 
Felső tagozatos kategóriában három bizonyítvány érkezett, amely meg is felelt az alapítvány 
elvárásainak.  
 

- Varga Kíra Mercédesz 6. osztályos tanuló a 4,7-es tanulmányi átlagáért, a József 
Attila Múzeum által szervezett honismereti versenyen elért 4. helyezésért, valamint a 
nemzetközi angol nyelvi versenyen szerzett 1. helyezésért részesült 6.000,- Ft 
jutalomban. 

 
- Varga Noel Márk 6. osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményéért, angol nyelvből 

elért kimagasló eredményéért és a nemzetközi angol nyelvi versenyen elért 2. 
helyezésért részesült 6.000,- Ft jutalomban. 
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- Vörös János 8. osztályos tanuló jeles tanulmányi eredményéért, vizuális alkotó 

gyakorlat, grafika és festészet alapjai tárgyakban elért kimagasló eredményéért az 
iskola igazgatója dicséretben részesítette. Jutalma 6.000,- Ft.   

 
Középiskolás kategóriában szintén három bizonyítvány érkezett. 
 

- Locskai Béla 11. évfolyamos tanulót a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium speciális 
matematika – fizika szakán ért el kimagasló, 4,8-es tanulmányi átlagáért az alapítvány 
8.000,- Ft jutalomban részesítette. 

 
- Nagy Emese a Juhász Gyula református Szakközépiskola 11-es tanulóját 4,6 tizedes 

tanulmányi átlagáért, a Nagylakért Alapítvány 8.000,- Ft jutalomban részesíti. 
 

- Tóth – Kása Nikolett a Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 13. osztályos tanulóját, 
a kereskedő szakmában elért jeles vizsgájáért részesítették 8.000,- Ft jutalomban.    

 
Trembeczky Károly alapító tag a Nagylakért Alapítvány nevében gratulált minden 
díjazottnak, tanulmányaikhoz további sok sikert és kitartást kívánva.   
 
Ezt követően a Makói Magán Zeneiskola és Művészetek Iskolájának Fúvószenekara ünnepi 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők. 
 
Az ünnepi testületi ülés a Szózat közös meghallgatásával (11.00) zárult.  
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
   
 


