Iktatószám: 2-33/2016.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. AUGUSZTUS 05-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜNNEPI
ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 05-én 10.00
órai kezdettel a Dózsa György Művelődési Ház (6933 Nagylak, Nyárfa sor 9.) nagytermében
megtartott nyilvános ünnepi üléséről.
Jelen vannak:
Locskai Zoltán polgármester
Trembeczky Károly alpolgármester
Kolozsvári Rozália
Runákné Gulácsi Krisztina
Kelló Róbert képviselők.
Meghívottak: Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül
jegyzőkönyvvezető.

megjelent:

Izsákné

Hetényi

Valéria

jegyző,

Tóth

Józsefné

A lakosság köréből jelen lévő érdeklődők száma 84 fő.
Az ünnepi testületi ülés a Himnusz közös meghallgatásával kezdődött.
Locskai Zoltán polgármester a 2017. évi Falunap keretében az ünnepi testületi ülést
megnyitotta. Köszöntötte Izsákné Hetényi Valéria jegyzőasszonyt, az ünnepi testületi ülésen
megjelent, a korábbi években kitüntetett díszpolgárokat, a képviselő-testület tagjait és
valamennyi köszöntésben és elismerésben részesülőt, és a jelenlévőket.
Hagyományainkhoz híven elsőként községünk legfiatalabb állampolgárát Lole Evelint és
szüleit köszöntötte Locskai Zoltán polgármester.
Ezt követően a település valamennyi lakója nevében, a hosszú, küzdelmes életet köszöntük
meg Slang Anikó „Mikor elfárad a kéz” című versének részletével.
Locskai Zoltán polgármester úr a falu legidősebb 90. évet betöltött polgárait köszöntötte.
Akik idős korukra tekintettel nem tudtak jelen lenni az ünnepi ülésen, azok köszöntését
hozzátartozóik fogadták.
A köszöntések sorában elsőként Juhász Ferencné, But Mária asszonyt, 90. születésnapja
alkalmából, aki polgármester úr és a falu közösségének jókívánságait a nézőtéren fogadta.
94. 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 személyesen nem tudott jelen lenni.
96. születésnapja alkalmából kívánt jó egészséget Trembeczky István úrnak, akinek ajándékát
fia Trembeczky Károly alpolgármester vette át.

Ezt követően a házasságkötésük jubileumát ünneplők köszöntésére került sor. Az ünneplőket,
Paga megható verssoraival köszöntötte Bakacsi Orsolya.
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Locskai Zoltán polgármester úr 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget és
további szép, együtt töltött éveket kívánva köszöntötte Hegedűs Sándor úr és Kurunczi
Terézia asszonyt, Trencsényi József urat és Nagy Mária asszonyt, Kelló Pál Zoltán urat és
Stefanik Mária asszonyt.
A gyémántlakodalmukat ünneplőket Ady Endre alkalomhoz illő soraival köszöntötte Bakacsi
Orsolya.
Locskai Zoltán polgármester úr 60 éves házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget és
további szép, együtt töltött éveket kívánva köszöntötte Galgóczi István urat és Gurmai Eszter
asszonyt, Suslák Mihály urat és Inokai Mária asszonyt.
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:
Alsó tagozatos kategóriában kettő bizonyítvány érkezett, amely meg is felelt az alapítvány
elvárásainak.
-

Nagy Ágnes Evelin 4. osztályos tanulót jó és jeles érdemjegyeiért, valamint példás
szolgalmáért és magatartásáért az alapítvány pénzjutalomban részesítette.

-

Varga Zoltán 4. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményének köszönhetően az
alapítvány pénzjutalomban részesítette.

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

Hasonlóan kitűnő eredményének köszönhetően pénzjutalomban részesült Varga Dóra
6. osztályos tanuló.

Középiskolás kategóriában egy bizonyítvány érkezett.
-

Patai Zsófia 9. osztályos tanuló eredményes tanulmányi munkájáért pénzjutalomban
részesült.

Trembeczky Károly alapító tag a Nagylakért Alapítvány nevében gratulált minden
díjazottnak, tanulmányaikhoz további sok sikert és kitartást kívánva.
A legek köszöntése után a Romániából érkezett majorett csoport színvonalas ünnepi műsorát
tekinthették meg a jelenlévők.
Az ünnepi testületi ülés a Szózat közös meghallgatásával (11.00) zárult.
k.m.f.
Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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