Iktatószám: NAG/332-18/2018.

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. AUGUSZTUS 04-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜNNEPI
ÜLÉSÉRŐL
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 04-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
Kelló Róbert
Kojnok István
Varga István képviselők.
Meghívottak: Marginean Ioan Radu Nadlac város polgármestere, Vetróné Negreu Mariana a
Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Dokumentációs és Információs
Központja igazgatója, Szikszai Zsuzsanna Makó József Attila Múzeum igazgatója, Izsákné
Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető.
Meghívottak közül megjelent: Marginean Ioan Radu Nadlac város polgármestere, Vetróné
Negreu Mariana a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Dokumentációs és
Információs Központja igazgatója, Szikszai Zsuzsanna Makó József Attila Múzeum
igazgatója, Izsákné Hetényi Valéria jegyző, Tóth Józsefné jegyzőkönyvvezető.
A lakosság köréből jelen lévő érdeklődők száma 59 fő.
Az ünnepi testületi ülés a Himnusz közös meghallgatásával kezdődött.
Locskai Zoltán polgármester a 2018. évi Falunap keretében az ünnepi testületi ülést
megnyitotta. Köszöntötte Marginean Ioan Radu Nadlac város polgármesterét, Vetróné Negreu
Mariana a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának Dokumentációs és
Információs Központja igazgatóját, Szikszai Zsuzsanna Makó József Attila Múzeum
igazgatóját, 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 Kimpán Erika Mészáros Lajos: „Úgy vártalak” című
versének egy részletével köszöntötte községünk legfiatalabb állampolgárát, André Zitát és
szüleit.
A település jókívánságát Locskai Zoltán polgármester úr tolmácsolta, és adta át az ajándékot
részükre.
Ezt követően a település valamennyi lakója nevében, a hosszú, küzdelmes életet köszöntük
meg Sarkadi Sándor: „Köszöntő” című versével.
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.
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A köszöntések sorában elsőként Juhász Ferencné, But Mária asszonyt, 91. születésnapja
alkalmából, ajándékát fia Juhász István fogadta.
97. születésnapja alkalmából kívánt jó egészséget Trembeczky István úrnak, akinek ajándékát
fia Trembeczky Károly alpolgármester úr vette át.
95. születésnapja alkalmából köszöntötte Csontos Pál urat, aki egészségi állapota miatt
személyesen nem tudott jelen lenni, köszöntését keresztlánya lakásán fogadja egy későbbi
időpontban.
90. születésnapja alkalmából kívánt jó egészséget Barán István úrnak, aki lányával, Barán
Máriával jött el a rendezvényre.

Ezt követően a házasságkötésük jubileumát ünneplők köszöntésére került sor. Az ünneplőket,
Madách Imre megható verssoraival köszöntötte Kimpán Erika.

60 éves házassági évfordulójuk alkalmából Nagy Béla és Hegedűs Erzsébet asszonyt,
egészségi állapotukra tekintettel egy későbbi időpontban otthonukba köszönti Locskai Zoltán
polgármester úr.
Locskai Zoltán polgármester úr 50 éves házassági évfordulójuk alkalmából jó egészséget és
további szép, együtt töltött éveket kívánva köszöntötte Varga István urat és Kocsis Valéria
asszonyt.
Szintén a hagyományokhoz kötődve ezen a rendezvényen jutalmazzuk a „Jó tanulók”
pályázatán részt vett diákokat. Trembeczky Károly helyi vállalkozó és Varga István romániai
gazdálkodó pénzjutalomban részesítette a település legkiválóbb tanulóit az alábbiak szerint:
Alsó tagozatos kategóriában egy bizonyítvány érkezett, amely megfelelt a pályázati kiírásnak.
-

Faragó Zsófia 4. osztályos tanuló kitűnő tanulmányi eredményének és versenyeken
való részvételének köszönhetően.

Felső tagozatos kategóriában kettő bizonyítvány érkezett.
-

Varga Zoltán 5. osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményének és különböző
versenyeken való részvételének köszönhetően.

-

Hasonlóan szép eredményének köszönhetően Varga Dóra 7. osztályos tanuló.

Középiskolás kategóriában egy bizonyítvány érkezett.
-

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

Trembeczky Károly úr köszöni a beérkezett pályázatokat és jövőre 4,7-es átlagtól várja a
jelentkezőket.
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A legek köszöntése után az Apátfalváról érkezett TINI majorett csoport ünnepi műsorát
tekinthették meg a jelenlévők.
Az ünnepi testületi ülés a Szózat közös meghallgatásával (10.45) zárult.
k.m.f.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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