JEGYZŐKÖNYV
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 30-án megtartott ünnepi üléséről.
Az ülés helye: Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Jelen vannak képviselő-testület részéről:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Búza Katalin, Darázs Sándor, Farkas Árpád,
Sebestyén András, Dr. Szőke Tamás
Igazoltan távol maradt: Ambrus László, Dudás Zoltán, Dr. Sümegi Sándor
Himnusz.
A Himnusz elhangzása után:
Búza Katalin alpolgármester asszony Sándorfalva Város Önkormányzata nevében tisztelettel
köszöntötte a megjelenteket a település alapításának 138. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi
testületi ülésen.
Külön köszöntötte a szomszédos településekről megjelent polgármestereket:
- Ujvári Lászlót, Balástya polgármesterét,
- Tóth Margitot, Dóc polgármesterét,
- Barna Károlyt, Szatymaz polgármesterét.
Külön tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket:
- Kakas Béla urat, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökét,
- Dr. Kovács Beáta asszonyt, a Csongrád Megyei Közgyűlés Alelnökét,
- Dr. Holubán Csilla asszonyt, a Szeged Járási Hivatal vezetőjét,
- a határon túli települések: romániai Újszentes, szerbiai Törökbecse, romániai
Szentegyháza, szlovákiai Kisudvarnok küldöttségeit.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégek közül azokat, akiknek munkáját,
életművét a képviselő-testület korábban már kitüntető címekkel elismerte.
Mindenki nevében szeretettel köszöntötte a település megjelent díszpolgárát, Dr. Nagymihály
Sándor urat.
Dr. Szántó Vince díszpolgár egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni az ünnepi ülésen.
Egy perces néma felállással adóztak azon díszpolgárainknak, akik már nem lehettek itt a rendezvényen:
Őrgróf Pallavicini Sándor, alapítónak
Dr. Bod Árpádnak
Dr. Takó Zsuzsanna asszonynak
Bálint Sándorné asszonynak
Budai Sándor
Kelemen Kristóf
Kónya József
Sáska István
és Szrnka János díszpolgároknak.
A Sándorfalvi Kamarakórus műsora hangzott el.
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Búza Katalin alpolgármester asszony felkérte Kakas Béla urat, a Csongrád Megyei Közgyűlés
Elnökét köszöntőjének elmondására.
Elhangzott Kakas Béla elnök úr köszöntője.
Búza Katalin alpolgármester asszony felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszonyt
ünnepi beszédének megtartására.
Elhangzott Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszony ünnep beszéde.
A Sándorfalvi Kamarakórus műsora hangzott el.
Búza Katalin alpolgármester asszony elmondta, a település közössége emlékezetében és hivatalos történelmében tisztelettel és megbecsüléssel adózunk azoknak a polgároknak, akik Sándorfalva fejlődéséért, gazdasági, szellemi és társadalmi előrehaladásáért kiemelkedően sokat tettek,
önzetlenül szolgálták, gyakran egész pályájukat és életüket erre áldozták.
Kitüntetések átadása következett.
Búza Katalin alpolgármester asszony az átadásra felkérte Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester asszonyt és Dr. Nagymihály Sándor urat, Sándorfalva Díszpolgárát.
Búza Katalin alpolgármester: „Sándorfalva Közösségéért Elismerő Oklevélben” részesül az a
személy, aki Sándorfalváért, a város lakosságának szellemi vagy fizikai gyarapodásáért, az önkormányzatért kiemelkedő tevékenységet végzett.
2017-ben Sándorfalva Közösségéért Elismerő Oklevélben részesült
CSÓKÁSI IMRÉNÉ
sándorfalvi lakos, a helyi civil társadalom oszlopos tagja, aki a közösségépítés területén végzett
kiemelkedő munkát.
(oklevél átadás)
2017-ben Sándorfalva Közösségéért Elismerő Oklevélben részesült a
SÁNDORFALVI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK EGYESÜLETE,
a településért végzett kiemelkedő munkájukért.
A kitüntetést átvette Polyák Tamás, az egyesület tűzoltó parancsnoka és Pölhe Árpád vezetőségi
tag.
(oklevél átadás)
2017-ben Sándorfalva Közösségéért Elismerő Oklevélben részesült
SZÉCSI ISTVÁN
sándorfalvi lakos, a művészet területén végzett kiemelkedő munkát.
(oklevél átadás)
Búza Katalin alpolgármester: „Az Év Vállalkozója” kitüntető címben részesül az a sándorfalvi
vállalkozó vagy gazdasági társaság, aki 2 éve eredményesen működik településen, szakmájában
elismert, tevékenységével jelentős mértékben segíti az önkormányzat feladatainak megvalósítását, előmozdítja Sándorfalva fejlődését.
2017-ben, „Az Év Vállalkozója” kitüntető címet kapta a sándorfalvi székhellyel rendelkező,
kiemelkedő szakmai tevékenységű
SÁFA-HÚS KFT.
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A cég fő tevékenységi köre: különböző fajtájú tőkehúsokat és természetes, valódi alapanyagokból
gyártott húskészítményeket árulnak.
A kitüntetést átvette a vállalkozás vezetője, Pataki Gábor és felesége, Patakiné Török Mária.
(oklevél átadása)

Búza Katalin alpolgármester: A „Sándorfalva Tehetsége” kitüntető cím adományozható annak a
25. életévét be nem töltött sándorfalvi fiatalnak, aki tanulmányi, kulturális-művészeti vagy sport
területen elért eredménye alapján, vagy a közösségért végzett tevékenysége során olyan kiemelkedőt nyújtott, hogy az például szolgál társai számára. 2017-ben két darab kitüntetés kerül átadásra.
Kimagasló tanulmányi eredményéért, kimagasló művészeti tevékenységéért „Sándorfalva Tehetsége„ címet kapta
PÁLINKÁS ÁDÁM,
aki a FEEL GOOD DANCE COMPANY hip-hop táncegyüttes tagja, és aki testvérével együtt
2017-ben a Karlovy Varyban megrendezett hip-hop Európa Bajnokságon első helyezést ért el duo
kategóriában.
(oklevél átadása)
Kimagasló tanulmányi eredményéért, kimagasló művészeti tevékenységéért „Sándorfalva Tehetsége” címet kapta
PÁLINKÁS RÉKA,
aki a FEEL GOOD DANCE COMPANY hip-hop táncegyüttes tagja, és aki testvérével együtt
2017-ben a Karlovy Varyban megrendezett hip-hop Európa Bajnokságon első helyezést ért el duo
kategóriában.
(oklevél átadása)

Búza Katalin alpolgármester: Az „Egészségért” kitüntető címet kapja az a személy, aki az egészségügy, szociálpolitika, a sport területén kifejtett, tartósan kiemelkedő tudományos vagy gyakorlati tevékenységével, a közösség érdekében végzett munkájával a város fejlődéséhez hozzájárult.
2017-ben „Egészségért” kitüntető címben részesült
CSÚRI ISTVÁNNÉ
sándorfalvi lakos, a Sándorfalvi Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény nyugdíjasa, aki
40 évet dolgozott a helyi bölcsődében. Munkáját mindig nagy lelkesedéssel, precizitással végezte.
Eddigi munkásságának elismerése ez a díj.
(oklevél átadása)

Búza Katalin alpolgármester: A „Közszolgálatért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a közszolgálat területén munkakörét meghaladóan, tartósan kiemelkedő, példamutató munkájával, a közösség érdekében tevékenykedik.
2017-ben „Közszolgálatért” kitüntető címben részesült
SZÉLNÉ DÉKÁNY ANIKÓ
köztisztviselő, a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási csoport
munkatársa.
(oklevél átadása)
Búza Katalin alpolgármester: Az „Ifjúságért” kitüntető címet kapja az a személy, aki a sándor3

falvi gyermekek, fiatalok testi és szellemi fejlődése, oktatása, nevelése, illetőleg személyisége,
tehetsége kibontakozása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.
2017-ben „Ifjúságért” kitüntető címben részesült
SZABÓ JUDIT
a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola pedagógusa. Több mint három évtizedes színvonalas oktatómunkája, példaértékű hivatás szeretete, pedagógiai munkásságának elismerése ez a
díj.
(oklevél átadása)
Búza Katalin alpolgármester: A „Közművelődésért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a közművelődés területén végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult Sándorfalva Város szellemi értékeinek megőrzéséhez, megismertetéséhez.
2017-ben „Közművelődésért” kitüntető címben részesült
KEREPESI FERENCNÉ
a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola nyugdíjas könyvtárosa, aki szakmáját hivatásnak tekintette, aki mindig a közösség érdekében tevékenykedett. Zsuzsi az idén tölti be 70. életévét. Életpályája méltó elismerése ez a kitüntető cím.
(oklevél átadása)
Búza Katalin alpolgármester: „Sándorfalváért” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki tartósan kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti munkásságával, a közösség érdekében végzett munkájával, az egészségügy-szociálpolitika, az oktatás-nevelés, közművelődés,
sport, közbiztonság, a gazdaság területén kifejtett tevékenységével, a város fejlődéséhez, jó híre
növeléséhez hozzájárult.
2017-ben a „Sándorfalváért” kitüntető címet kapta
BODOR JÁNOSNÉ
sándorfalvi lakos.
Bodor Jánosné, Jutka a Dél-alföldi Hivatásos Nevelőszülők Egyesületének elnöke, az országos
Létminimum Alatt Élők Társaságának helyi képviselője. Ezeken a szervezeteken keresztül segíti
a sándorfalvi nehéz körülmények között élő embereket, családokat. Pályázati lehetőségeket kutat
fel, támogatókat keres, hogy a hátrányos helyzetben élők részére életminőségét javító anyagi fedezetet vagy tárgyi eszközt szerezzen. Aktívan részt vesz a városi programokon, rendezvényeket,
társadalmi megmozdulásokat szervez.
A Sándorfalván élő, nehéz helyzetű családok megsegítéséért, a településért, a város lakosságáért
végzett önzetlen, kiemelkedő közösségi munkája alapján méltán megérdemli a „Sándorfalváért”
kitüntető címet.
(oklevél átadása)
Búza Katalin alpolgármester: „Díszpolgári cím” kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti,
gazdasági, oktatási-nevelési, közművelődési életműért, a közösséget szolgáló önzetlen és jelentős
munkáért adományozható olyan kiváló személyiségnek, aki tevékenységével, maradandó alkotásával hozzájárult Sándorfalva Város fejlődéséhez, anyagi és szellemi gyarapodásához, elősegítette a város tekintélyének növelését itthon és külföldön.
2017-ben a „Díszpolgár” kitüntető címet kapott
HEGEDŰS ANDRÁS
Sándorfalva köztiszteletben álló lakosa.
4

Búza Katalin alpolgármester: „Hegedűs András több mint 6 évtizede alázattal szolgálja Sándorfalva közösségét, annak sportéletét. Egész életét áthatotta a sándorfalvi emberek iránti szeretet.
Sándorfalva iránti elkötelezettségét mutatja, hogy nem az egyéni sportkarriert választotta, habár
lehetősége lett volna rá, hanem elvállalta az edzői posztot, hogy tovább éljen településünkön a
labdarúgás. Vezetése alatt sikeresen működött, fejlődött a csapat. Több száz fiatal nevelésével
foglalkozott és nem csak szakmai tanácsokkal látta el őket, hanem problémáik megoldásához is
bátran kérhettek tőle segítséget. Az MLSZ Csongrád Megyei Igazgatósága 2016-ban munkája
elismeréseként Életmű díjjal tüntette ki. Példamutató magatartásával kiérdemelte az itt élők tiszteletét, elnyerte szeretetét.
Több évtizedes Sándorfalváért végzett önkéntes munkája, példamutató szakmai életpályája, városunk iránt érzett szeretete, igazi lokálpatrióta hozzáállása méltóvá teszi a Díszpolgári Címre. A
cím odaítélésével tiszteleghetünk emberi nagysága előtt és fejezhetjük ki nagyrabecsülésünket
több évtizedes munkásságáért.”
(átadás)
Búza Katalin alpolgármester asszony elsőként gratulált a kitüntetett személynek. A település
lakosai nevében hálát és a közösség nagyrabecsülését fejezte ki, mivel munkájukkal nemcsak
gazdagabbá tették a várost, hanem öregbítették annak hírnevét is. További boldog, egészségben
és sikerekben gazdag éveket kívánt a kitüntetetteknek.
A Sándorfalvi Kamarakórus műsora hangzott el.
Búza Katalin alpolgármester asszony elmondta, ma születésnap van: a településé és a közösségé.
Ebből az alkalomból külön köszöntötte Schröffel Henit, a „város babát”, aki 12 évvel ezelőtt azon
a napon látta meg a napvilágot, amikor a települést várossá nyilvánították.
Születésnapi köszöntő vers hangzott el.
(ajándék átadása)
Búza Katalin alpolgármester asszony elmondta, 138 év öröksége értékes hagyaték. Egy pillanatnak tűnik, mégis nagyon nagy idő, számtalan nemzedék élte meg. Készen kaptuk települést, de
meg kell küzdeni a fejlődéséért, hogy magunkénak érezzük, és tiszta szívvel adhassuk tovább
utódainknak. Tiszteletben tartva múltunkat, megértve jelenünket, lesz jövőnk is. Ide születtünk,
itt élünk. A mi szülőföldünk Magyarország. A mi otthonunk Sándorfalva.
Szózat
Az ünnepi testületi ülés pohárköszöntővel zárult.
Búza Katalin alpolgármester asszony a pohárköszöntő megtartására felkérte Dr. Nagymihály
Sándor urat, Sándorfalva díszpolgárát.
Dr. Nagymihály Sándor díszpolgár pohárköszöntője hangzott el.
Búza Katalin alpolgármester asszony meghívta a megjelenteket az ülést követő fogadásra.
K.m.f.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester

Dr. Bánfi Margit
jegyző
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