Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2015.
Jegyzőkönyv
Készült: 2015. július 18-án 17:00 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Falunap-i rendezvénysorozat hivatalos programjaként, ünnepélyes nyilvános
ülésén, a Kultúrház udvarában lévő rendezvénysátorban.
Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Hegedűs Sándor,
Késics János, Tutti Tibor, képviselők.
Schäffer József PÜB elnökhelyettes, Füredi Zoltán PÜB tag, Zimmermann-né dr. Kovács
Anikó jegyző, Varga Veronika kirendeltség-vezető tanácskozási joggal meghívottak, valamint
Gacza Gáborné Kölked Község Díszpolgára.
A lakosság részéről 250 fő.
Távol: Gerber Csaba, Martényi János képviselők.
Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Muskát Zoltán és Késics János képviselőket
kéri fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.
A napirendi javaslatot a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend
1) Kölked Község Díszpolgára Kitüntető Cím adományozása Gacza Gáborné kölkedi óvónő
részére
Előadó: Csomor Tibor polgármester
1. napirend (jkv-hez mellékelve)
Csomor Tibor polgármester: Köszönti a megjelenteket. Idén két ajánlás érkezett a Kölked
Község Díszpolgára Kitüntető Cím adományozására. Mind a kettő magánkezdeményezés volt
és mindkettő Gacza Gábornét ajánlotta. Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az ajánlásokat 2015. április 27-i ülésén vizsgálta. A javaslatokkal egyetértésben 72/2015.
(IV.27.) számú határozatával döntött úgy a testület, hogy Gacza Gáborné kölkedi óvónő
részére adományozza 2015. évben a Kölked Község Díszpolgára Kitüntető Címet. Megkéri
Gacza Gábornét, hogy vegye át a címmel járó oklevelet, kitűzőt és plakettet. A Díszpolgári
Címhez jó erőt és egészséget kíván, valamint a képviselő-testület nevében szívből gratulál.
Gacza Gáborné Kölked Község Díszpolgára: Átveszi a címmel járó tárgyakat. Az alábbiak
szerint köszönetet mond: „Tisztelt Falumbeliek! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm a

képviselőtestület tagjainak és Önnek, hogy a szülőfalum díszpolgári címet nekem ítélték.
Külön köszönöm a megtiszteltetést azoknak, akik felterjesztettek e cím várományosaként.
Május 29-én, az óvodai évzárón döbbenetes, felemelő érzés volt számomra a bejelentés a
Testületi Ülés e határozatáról. Meglepődtem, mert mindig úgy gondoltam, hogy ezt a
rendkívüli címet „Kölked Község Díszpolgár” olyan ember viseli, aki az élete során valami
„nagyon különleges” dolgot tett a településért és lakóiért. Mióta az eszemet tudom, mindig
óvó néni szerettem volna lenni. Nagyon kegyes volt hozzám a sors, hisz 35 éven keresztül
„Az óvó néni” lehettem itt, Kölkeden. Igaz, családommal elköltöztem Mohácsra, de mindig
kölkedinek éreztem magam. Nekem nagyon fontosak az itt élő emberek és sorsuk. Számomra
családom után legfontosabb az óvoda és az óvodás gyerekek voltak. Mindig igyekeztem a
munkámat odaadóan, lelkiismeretesen végezni. Nagyon szerettem ebben a községben
dolgozni, mert a falu csaknem minden lakóját személyesen ismerem, és mindenkori
munkatársaimban együttérző, segítőkész kollégákra leltem. Ha bármi probléma adódott,
barátként álltak mellettem. Az óvoda volt a második otthonom. Nagyon vártam, hogy
nyugdíjba mehessek. Úgy alakult, hogy az utolsó munkanapom egybeesett az anyák napi
ünnepéllyel. Pályám során ez volt számomra az egyik legszebb óvodai ünnep. Felejthetetlenné
tette az, hogy a gyerekek egy-egy maguk által választott és tanult verssel köszöntek el tőlem.
Ez engem nagyon meghatott, hisz mindezt titokban tartották. Olyan szeretet-érzés áradt a
gyerekektől és a szülőktől felém, hogy elmondani nem tudom. Ezt csak megélni lehetett! Az
óvodai évzárón (Hárich-Honvéd) Anita beszéde, a gyerekek és szüleik búcsúja a lelkemig
hatolt. Mindezt még követte Polgármester Úr köszöntője és bejelentése: én is Kölked
díszpolgára leszek! Bennem mindez olyan nagy érzelmi vihart kavart, hogy egyszerűen nem
tudtam megszólalni. Ezért most szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni minden
volt óvodásnak, aki a 35 év során a kölkedi óvodába járt, azt a rengeteg szeretetet, amit tőlük
kaptam. A szüleiknek a bizalmat, mellyel a kisgyerekeiket bízták ránk, óvó nénikre és dajka
nénikre. Köszönöm, hogy partnernek tekintettek a szülők, elfogadták tanácsaimat,
együttműködtek velem. Most úgy érzem, én mindent megkaptam, amit egy óvónő a munkája
elismeréséül kaphat gyerekektől, szüleiktől, munkatársaimtól és szülőfalumtól annak ellenére,
hogy érzésem szerint semmi rendkívülit nem tettem. A munkámat végeztem. Mindezt
köszönöm. Köszönetemet az alábbi idézetekkel szeretném zárni: „A szeretet körben jár: előbb
vagy utóbb visszakapod valaki mástól, de nem mindegy, hogy mikor, hogyan, ki és mennyit
ad.” „A szeretet számomra a leghatalmasabb erő a teremtésben, képes megváltoztatni az egész
világot.” Köszönöm, hogy meghallgattak.”
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai egyenként is gratuláltak Gacza Gábornénak a Kölked
Község Díszpolgára Kitüntető Címhez.
Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.
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