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Gedei Zoltán polgármester: üdvözli a megjelent képviselőket. Külön üdvözli az ülésen
megjelent csíkszentléleki alpolgármestert Keresztes Balázst és feleségét Keresztes Jolánt, az
iskolaigazgatót Kánya Lászlót és feleségét Kánya Enikőt . Köszönti Eigel Tibort
Csíkszeredáról . Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri
Dr. Balázs Lászlót. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira.
Napirend:
1.

2.

A polgármesteri hivatal ügyrendjének módosítása
Előadó: Gedei Zoltán polgármester
Indítványok, bejelentések, javaslatok

A Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezetőre
egyhangúlag elfogadja.

illetve a napirendi pontokra tett javaslatot

Az első napirendi pont tárgya: a polgármesteri hivatal ügyrendjének módosítása
Gedei Zoltán polgármester:
elmondja a képviselő-testületnek , hogy az SZMSZ
módosításáról az előterjesztést a testületi tagok megkapták. Kéri változtatás módosítás nélkül
fogadják azt el .
Ezután a képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő rendeletet hozza:
Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testület
9/2012. (X.6.) rendelete
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.28.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Határidő: azonnal
Felelős: Gedei Zoltán polgármester
A második napirendi pont tárgya: Indítványok, bejelentések, javaslatok
Gedei Zoltán polgármester: ismételten köszönti az ülésen megjelent VTSZ meghívására
Vámosgyörkön a Virág János énekkari találkozón és vers és mesemondó versenyen
tartózkodó csíkszentléleki küldöttséget.
Elmondja, hogy felvetődött a településen élők körében ,hogy erdélyi magyar településsel is
alakítson ki az önkormányzat kapcsolatokat. Ismerjék meg kölcsönösen egymást és ha úgy
ítélik meg ,hogy az együttműködés mindkét település lakóinak gyümölcsöző testvér
települési megállapodás megkötésére is sor kerülhet.
Köszönetet mond Hám László alpolgármesternek és Eigel Tibornak azért , hogy ez a
kapcsolatfelvétel Csíkszentlélekkel megtörténhetett.
Az ülésen résztvevők kölcsönösen bemutatkoznak egymásnak.
Hám László alpolgármester: elmondja , hogy a nyár folyamán járt Csíkszentléleken , az
iskolába vittek könyveket ,amelyeket a vámosgyörki általános iskola ajánlott fel . Ott
találkozott a település polgármesterével . Egyetértettek abban , hogy lehetőséget kell
teremteni arra, hogy a két település lakói megismerhessék egymást. Egymás szemébe kell
nézni, beszélni kell örömről, bajról . Erre az ismerkedésre remek alkalmat jelent a Virág János
énekkari találkozó Vámosgyörkön. Néhai Virág János a településen elő pedagógus volt.
Három énekkart és két zenekart tudott működtetni községünkben. Az ő emlékére rendezi meg
évente a Vámos Települések Szövetsége , amely szövetség központja Vámosgyörkön van
az énekkari találkozót és versenyt. Ekkor rendezik meg a vers és mesemondó veresenyt is . Itt
kötelező a veresenyzők számára egy Kányádi Sándor vers előadása is.
A találkozót a pénzügyőr zenekar koncertje zárja a település templomában.
Minden kedves vendégnek kívánja , hogy jól érezze magát a rendezvényen. Ismerkedjen,
beszélgessen a helyiekkel és a többi vendéggel.
Eigel Tibor nyugdíjas iskolaigazató: a mai ülésre azért hívták ,hogy tolmácsolást, közvetítést
végezzen két gyönyörű szép település között. Tolmácsra , közvetítőkre itt nincs szükség ,
nagy-nagy szívre van szükség. Elmondja, hogy a Mátra településein élők közül egykoron
sokan teljesítettek katonai szolgálatot a visszakerült magyar világ szélén Tölgyesen. Ezek a
kapcsolatok 1989-ben a romániai forradalom alatt tovább erősödtek. A mátrai települések
ebben az időben erkölcsileg és anyagilag is támogatták az erdélyi embereket.
A mátrai ember , ahogy a csíki ember csupa szív. Ez a terület a szőlő és a bor hazája , az a
fenyő és a borvíz otthona. Közös kapcsolódási pont lehet még a múlton és a szíven kívül, az
is ,hogy mindkét területen élők hithű , gyakorló római katolikusok.
Missiónak tartotta , hogy a csíki embereket összekösse a mátrai emberekkel. Nagyszerű
emberek élnek mindkét területen akik hasonlóan gondolkodnak. Reméli , hogy olyan
kapcsolatok épülnek , amik kölcsönösen segíthetik ezen településeken élők boldogulását.
Ha számon tartjuk egymást mi magyarok Csíkszentlélekben és Vámosgyörkön is , akkor a
szívünkbe beköltözik az a boldogság amit a közösséghez tartozás adhat , és amelyről a ma élő
legnagyobb költőnk Kányádi Sándor mesélt, akkor amikor édesapja történetét meséli el a
budapesti suszterrel. Ehhez kíván erőt és kitartást . Isten éltesse Önöket és a településeiken
élőket !

Gedei Zoltán polgármester : Vámosgyörk kétezer ember él .A vasút adta lehetőségeket
kihasználták az emberek és a városokba járnak dolgozni. Víz, villany , gáz, csatorna van a
településen. Sajnos a gazdasági nehézségek itt is jelentkeznek , de a lakosok boldogulási
lehetősége a saját kezükben van. Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak, de ebben az
évben elmondhatjuk, hogy az eladósodásunkat
megállítottuk. Az iskolánkat 2012
szeptemberében átadtuk az egyháznak , remélve , hogy így az helyben maradhat.
Megköszöni vendégeinknek ,hogy megtisztelték a települést azzal , hogy eljöttek hozzánk.
Reméljük , hogy gyümölcsöző kapcsolatokat tudunk a jövőben kialakítani .
Mivel több hozzászólás nem volt, a polgármester az ülést 18.00 órakor bezárta.

K.m.f.
Gedei Zoltán
polgármester
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