A közgyűlés ünnepi üléséről
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 13-án
11:00 órai kezdettel tartott ünnepi üléséről

Az ülés helye:

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5. szám alatti épület I. emeleti díszterme

Jelen vannak:
a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Doszpoth Attila alpolgármester,
Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr. Sándor Erzsébet aljegyző
Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselő, Péntek Imre József Attila
díjas költő, főszerkesztő, Dr. Tóth József a BGF Pénzügyi és Számviteli
Kar Zalaegerszegi Intézete volt igazgatója
Tóth Károly, Velkey Péter, Gróf Ferenc, Abai Erika kitüntetettek
Helena Bambasova a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete, Piotr Przytocki Krosno város polgármestere, Csegzi Sándor
Marosvásárhely alpolgármestere, Kina Dagreva önkormányzati képviselő
asszony, a dobricsi delegáció vezetője, Vjacseszlav Jeremenko Herszon
város alpolgármestere, Dr. Christine Jeremias önkormányzati képviselő
asszony, a klagenfurti delegáció vezetője, Marlból Thomas Hüwe
plébános a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület elnöke, Varasd
képviseletében Željka Lukačević Dominko osztályvezető asszony
Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke, Rigó Csaba a Zala Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja,
Vígh László országgyűlési képviselő, Nagy Kálmán a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, Dr. Mester László Zala Megye főjegyzője, Dr.
Magyar Károly a Zala Megyei Bíróság elnöke, Dr. Kondákor Ferenc
Zala megyei főügyész, Dr. Hóbor Erzsébet, Farkas Imre, Dr. Marx
Gyula, Dr. Németh József, Dr. Fekete György, Németh János
Zalaegerszeg város díszpolgárai
Dr. Besenczi Árpád a Hevesi Sándor Színház igazgatója, Dr. Bangó
Szilárd Lóránt városi tűzoltó parancsnok, Horváth Attila a Zrínyi
Miklós Gimnázium igazgatója, Szűcs Gergely a Kölcsey Ferenc
Gimnázium igazgatója, Gecse László a Zala-Depo Kft. ügyvezetője, Aladi
Gusztáv a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tompa Gábor a
Kvártélyház Kft. ügyvezetője, Dömötör Csaba a CKÖ elnöke, Mészáros
T. László fotóriporter
H. Horváth Gyula konferanszié, a Canterina Kamarakórus,
Trömböczki Napsugár a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulója, Benkő
Claudia és Vissi Barnabás a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói
Vinczéné Foga Zsuzsanna, Molnár Veronika, Bogár Beáta, Szemes Péter,
Szemes Béla, Szeli Gábor, Horváth István, Dr. Kovács Éva, Bertók
Sándor, Cziborné Vincze Amália, Tóth Csilla, Baginé Hegyi Éva,
Zsupanek Péter, Bükiné Mándli Mária, Kovács Ildikó a hivatal dolgozói
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Himnusz
(a Canterina Kamarakórus előadásában)

Gyutai Csaba:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Rendezett Tanácsú Várossá nyilvánításának 126.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlésünkön nagy tisztelettel köszöntöm
képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy az ünnepi közgyűlés határozatképes, azt
megnyitom.
Tisztelettel köszöntöm Zalaegerszeg város jelenlévő díszpolgárait, Pro Urbe díjasait, Dr.
Hóbor Erzsébetet, Fekete Györgyöt, Farkas Imrét, Dr. Németh Józsefet, Dr. Marx
Gyulát, Németh Jánost, közgyűlésünk állandó meghívott tagjait.
Külön nagy tisztelettel köszöntöm a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövetét, Helena Bambasova asszonyt. Köszöntöm a testvérvárosi küldöttségeket, és
külön nagy tisztelettel köszöntöm a küldöttségek vezetőit: Piotr Przytockit, Krosno
város polgármesterét és Stanislaw Slyst a város közgyűlésének elnökét, Csegzi Sándort
Marosvásárhely alpolgármesterét, Dobrics város képviseletében Kina Dagreva és
Krasimir Popov önkormányzati képviselőket, Vjacseszlav Jeremenkot, Herszon város
alpolgármesterét. Köszöntöm Dr. Christine Jeremias önkormányzati képviselőt, a
klagenfurti delegáció vezetőjét, Thomas Hüwe plébános urat, a Marl-Zalaegerszeg
Testvérvárosi Egyesület elnökét. Szeretettel köszöntöm Varasd város képviseletében
Željka Lukačević Dominko osztályvezető asszonyt.
Tisztelettel köszöntöm Manninger Jenő országgyűlési képviselő urat, a Zala Megyei
Közgyűlés elnökét, Rigó Csaba urat, a Zala Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottját. Köszöntöm Vígh László országgyűlési képviselőt, Nagy Kálmán
urat, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét. Tisztelettel köszöntöm Dr. Magyar Károlyt, a
Zala Megyei Bíróság elnökét, Dr. Kondákor Ferenc megyei főügyészt, Dr. Mester
Lászlót, Zala Megye főjegyzőjét. Engedjék meg, hogy köszöntsem a zalaegerszegi
vállalkozói szenátus megjelent tagjait is. Köszöntöm a megyei, városi intézmények
vezetőit, a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselőit és mindenkit, aki megtisztelte a mai
ünnepi közgyűlésünket.
Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselőt,
Péntek Imre József Attila díjas költőt, Dr. Tóth József volt intézetigazgatót és kedves
feleségeiket. Szeretettel köszöntöm a kitüntetésben részesülő hivatali dolgozókat, és
minden meghívott kedves vendéget.

H. Horváth Gyula:
Kérem, hallgassák meg Trömböczki Napsugárt, a Kölcsey Ferenc Gimnázium tanulóját,
aki a 2011-es ZEGASZTÁR versmondás kategória győztese. Előadásában Karinthy
Frigyes Előszó című versét hallják.
Karinthy Frigyes: Előszó
(Trömböczki Napsugár előadásában)

H. Horváth Gyula:
Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat ünnepi beszéde megtartására.
ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve
2011. május 13.
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Gyutai Csaba:
Május 13-án szeretett városunk születésnapját ünnepeljük. A születés nagyszerű dolog,
ahogy Szép Ernő fogalmazott: „A lehetetlent is szabad lesz remélni,
meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni!” Valahogy így gondolkozhattak azok a
zalaegerszegiek, a helyi értelmiség, és mindenekelőtt Kovács Károly, a későbbi
polgármester 1884-ben, amikor kezdeményezték a rendezett tanácsú várossá alakulás
folyamatának elindítását. Akkor valóban reménytelennek és lehetetlennek tűnt e nemes
cél kivívása. De őseink, a korabeli zalaegerszegiek megmutatták, hogy a siker
érdekében képesek összefogni, korra, nemre, társadalmi állásra és felekezetre való
tekintet nélkül egy „akarattá” válni az otthont adó, szívüknek kedves város fejlődéséért.
Amint a korabeli helyi lap írja, nagy társadalmi igény mutatkozott aziránt, hogy
„városunk egy nagy kiterjedésű és szép múltú megyének székhelye lévén, illő, hogy
százados tespedéséből ébredjen fel, s az újítások terére lépjen”.
S a város státuszát érintő küzdelmek élére Kovács Károly, a népszerű ügyvéd állott. Aki
már korábban is aktív közéleti ember volt, hiszen a helyi tűzoltóegylet főparancsnoka,
az iskolaszék tagja, a Tekeegylet alelnöke, a zalaegerszegi Iparos ifjak Önképző és
Betegsegélyező Egyesületének alelnöke, majd elnöke, a Zala vármegyei Gazdasági
Egyesület tagja, a Gyermeksegélyezési Egyesület kezdeményezője volt. Megfogta
minden tenni akaró kezét, és végül győztek: 1884. november 17-én Tisza Kálmán
miniszterelnök engedélyezte a kezdeményezést.
Kivételes módon még a szomszédos Nagykanizsáról is érkezett a helyi lap hasábjain
üdvözlet: „Zalaegerszeg városára el lehet mondani, hogy nem volt, hanem lesz.”
A helyhatósági választást követően a következő évben, 1885. május 13-án megtartotta
alakuló ülését az új testület, és megválasztotta a város első polgármesterét, Kovács
Károlyt.
Ma az alapításra, a születésre emlékezünk, de egyszersmind példát mutat és erőt is ad
nekünk, hálás utódoknak a rendezett tanácsú várossá válást kezdeményezők kitartása,
hite, elkötelezettsége. Mi azt valljuk, hogy Zalaegerszeg nemcsak volt, de van és lesz.
A jövőnk alakításában a múltban elismerésre méltó módon vett részt dr. Tóth József, a
számviteli főiskola korábbi intézetvezetője, aki jelentős szerepet játszott a város
pénzügyi kultúrája és a helyi felsőoktatás fejlesztésében, és Péntek Imre, József Attiladíjas költő, aki főszerkesztőként a magyar kulturális élet egyik legszínvonalasabb
folyóiratává formálta a Pannon Tükröt. A gazdag tematikájú lap helyi kötődésű
alkotóinak műveit, kritikusainak elemzéseit olvasva, képzőművészeinek munkáiban
gyönyörködve feltárul a város, a megye kulturális kincsestára, és büszkeség tölt el
minden igaz szívű lokálpatriótát, érezzük, ahogy a költő írja, hogy „jó a világ szövetébe
beleszőtten”. A közösség nevében köszönöm évtizedes munkájukat.
Igazán sokat tett Zalaegerszegért, a mi otthonunkért Dr. Gyimesi Endre is, aki 16 éven
keresztül áldozatos munkával szolgálta a város és lakóinak érdekeit, polgármesterként
döntéseivel megalapozva a folyamatos és fenntartható fejlődést. Bizonyára sokan
vagyunk így, személy szerint én is sokat tanultam tőle emberileg, nagyra becsültem
józan megfontoltságát, elkötelezettségét, legendás munkabírását. Megtisztelő
számomra, hogy ma, amikor ünnepélyesen is Zalaegerszeg nagyjai közé lép, én
tolmácsolhatom felé polgártársaink köszönetét, és adhatom át neki a díszpolgári
elismerést. Úgy vélem, Dr. Gyimesi Endre jól illeszkedik a városépítő polgármesterek
sorába, munkásságának eredményeivel helyet vívott ki magának Kovács Károly, Botfy
Lajos, Czobor Mátyás mellett.
A sikert azonban nem elég kiharcolni, a vívmányokat meg is kell őrizni. Ahogy a híres
angol bölcselő, Morus Tamás fogalmazott: „A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a
láng továbbadása”. Ezt a lángot pedig újra és újra meg kell teremtenünk minden
ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve
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városért való cselekedetünkben. A tavaly ősztől eddig elért eredményeink útján pedig,
úgy vélem, több kicsiny tüzet is sikerült gyújtani. Az arányos városfejlesztés jegyében
utcák, utak újultak meg, sikerült megtartani és kismértékben bővíteni a városi
munkahelyeket. Jelentős fejlesztések valósultak meg az északi ipari parkban, hiszen
mára megtelt a kisvállalkozásokat segítő Inkubátorház, a Pannon Mechatronikai
Klaszter keretében gépipari innovációs központot adtunk át, és új gyógyszergyár is
megkezdte a működését. Emellett a szomszédos városokkal, a megyék bevonásával
kialakítottunk egy nyugat-dunántúli gazdasági tengelyt, ennek versenyképességi
szerződése a kormánnyal előkészítési szakaszban van. Megtörtént az önálló
gazdálkodási kar kialakítása, felállt a városi vállalkozói szenátus, megtettük az első
lépéseket a majdani ökováros kialakítása felé, és számos új barátot szereztünk
Zalaegerszegnek. A város több pontján járva tapasztalhatják, hogy nagy virágosítási
akcióba kezdtünk, ami azt a célt szolgálja, hogy ismét „virágos Zalaegerszegként”
emlegessék kedves településünket.
Én a mai ünnepi alkalomból szeretettel gratulálok a kitüntetetteknek, a város érdekében,
közös céljaink eléréséért további jó munkát kívánok mindannyiunknak, sikert,
boldogságot és jó egészséget minden zalaegerszeginek, és szeretettel hívom Önöket és
városunk lakóit az Egerszeg Fesztivál programjaira!
Végezetül engedjék meg, hogy Péntek Imre barátunk Kigyúló emlékezet című, erre az
alkalomra írt ünnepi versét felolvassam:
Az ember elindul, visszatér – valami húzza, vonzza…
Talán egy régi szenvedély, melynek sajog a csonkja –
mi elhalványult, élni kezd, egész a szülői házig;
a kigyúló emlékezet fénye mélybe világít –
S örökölt, régi birtokod, tiéd, nem lehet senkié –
most megtalált, kézen fogott, visz magadhoz, hazafelé…
H. Horváth Gyula:
Következzék az 1998-ban Zalaegerszegért díjjal kitüntetett Canterina Kamarakórus. A
kórust 1992-ben Dormán Tiborné, a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola magán
énektanára alapította magánénekes tanítványaiból, énektanárokból, zenekedvelő
fiatalokból. A kórus eddig négy önálló CD-t jelentetett meg. Jelenlegi karnagya DécsiPaál Enikő. A kórus előadásában Halmos László Jubilate című kórusművét hallhatják,
fogadják őket szeretettel.
Halmos László: Jubilate
(a Canterina Kamarakórus előadásában)

H. Horváth Gyula:
Felkérem a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, Helena
Bambasova asszonyt, mondja el köszöntő szavait.
Helena Bambasova elmondja köszöntő szavait

H. Horváth Gyula:
Felkérem a testvérvárosokból érkezett küldöttségek vezetőit, tolmácsolják városuk
üdvözletét. Elsőként Piotr Przytockit, Krosno város polgármesterét kérem fel köszöntő
szavai tolmácsolására.
ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve
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Piotr Przytocki elmondja köszöntő beszédét

H. Horváth Gyula:
Csegzi Sándort, Marosvásárhely alpolgármesterét kérem, fáradjon a mikrofonhoz és
mondja el köszöntő szavait.
Csegzi Sándor elmondja köszöntő szavait

H. Horváth Gyula:
Felkérem Kina Dagreva önkormányzati képviselő asszonyt, fáradjon a mikrofonhoz, és
mondja el köszöntő szavait.
Kina Dagreva Dobrics város üdvözletét tolmácsolja

H. Horváth Gyula:
Fogadják szeretettel Vjacseszlav Jeremenkot, Herszon város alpolgármesterét. Kérem,
fáradjon a mikrofonhoz.
Vjacseszlav Jeremenko tolmácsolja Herszon városának köszöntő szavait

H. Horváth Gyula:
Következik Dr. Christine Jeremias önkormányzati képviselő, a klagenfurti delegáció
vezetője.
Dr. Christine Jeremias Klagenfurt város üdvözletét tolmácsolja

H. Horváth Gyula:
Felkérem Thomas Hüwe plébános urat, a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület
elnökét köszöntője megtartására.
Thomas Hüwe plébános úr köszönti a vendégeket, és elmondja köszöntő szavait

H. Horváth Gyula:
Következik Varasd város képviseletében Željka Lukačević Dominko osztályvezető
asszony, kérem, fáradjon a mikrofonhoz.
Željka Lukačević Dominko Varas város üdvözletét tolmácsolja

H. Horváth Gyula:
Kérem, hallgassák meg a körünkben jelen lévő József Attila díjas zalai költő, Péntek
Imre Hazaérni című versét, mely a ’70-es évek elején íródott. A verset a Zrínyi
Gimnázium végzős tanulója, a Helikon aranyérmes, a Szépirodalmi Műhely kivételes
tehetségű tagja, Benkő Claudia előadásában halljuk, aki a Zrínyi Gimnázium ballagási
ünnepségén Keresztury Dezső Irodalmi díjat vehetett át. Fogadják őt szeretettel.
Péntek Imre: Hazaérni
(Benkő Claudia előadásában)
ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve
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H. Horváth Gyula:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló 32/2004. számú önkormányzati rendelete alapján a város
napján, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi
közgyűlésen „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”, illetve „Pro Urbe Zalaegerszeg”
kitüntető címet adományozhat.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára“
legmagasabb helyi elismerést jelentő, kitüntető címet annak a személynek
adományozza, aki hosszú időn át kifejtett munkásságával, a gazdaság, a sport, a
kultúra, vagy a művészet területén maradandó alkotásával különösképpen segítette a
város fejlődését, előrehaladását, illetve egész életművével hozzájárult az egyetemes
haladáshoz, a kultúra, a művészet fejlődéséhez, s ezzel elősegítette a város tekintélyének
és jó hírének növeléséhez.
A „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet annak a magánszemélynek adományozza a
testület, aki a tudományok, az oktatás, a művészetek, vagy egyéb területen példaértékű,
magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének
fejlődéséhez.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 14-i ülésén 96/2011. számú
határozatával Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselőnek „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára”, míg Péntek Imre, József Attila díjas költő, főszerkesztő, és Dr. Tóth
József a BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete volt igazgatója részére
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozott.
Elsőként a város által adományozható legmagasabb helyi elismerés, a „Zalaegerszeg
Város Díszpolgára” kitüntető cím átadására kerül sor, Dr. Gyimesi Endre országgyűlési
képviselő részére.
Dr. Gyimesi Endre Keszthelyen született. 1971-ben érettségizett a zalaszentgróti Béri
Balogh Ádám Gimnáziumban. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1977-ben
diplomázott és itt tette le bölcsészdoktori vizsgáját is 1980-ban. 1977-1981 között a
Zala Megyei Könyvtárban dolgozott, helytörténeti kutatásokat folytatott. 1981-1986
között a József Attila Városi Könyvtár igazgatója volt, majd 1986-tól a Zala Megyei
Levéltárban dolgozott előbb igazgató-helyettesként, majd 1988-tól 1994-ig
igazgatóként. Számos szakpublikáció szerzője, több jelentős forráskiadvány
szerkesztője.
1991-ben a zalaegerszegi közgyűlés önkormányzati képviselője, 1994-ben a FideszMDF-FKGP-KDNP közös jelöltjeként a város polgármestere lett. 1998-ban, 2002-ben
és 2006-ban választották újra, a városvezetői tisztséget 2010. október 3-ig töltötte be.
2008-ban elnyerte „Az év polgármestere” kitüntető címet.
Polgármesterré választásakor nehéz gazdasági helyzetet örökölt, de a gondos
tervezésnek köszönhetően sikerült a fokozatos fejlődés útjára állítani a várost.
Megvalósult a lakásépítési program, elkészült a Fiatal Családok Otthona, számos új
munkahely létesült, köszönhetően többek közt a Flextronics letelepedésének, kiépültek
és benépesültek az ipari parkok. Az arányos városfejlesztés jegyében utcák, utak, terek
kerültek kialakításra, vagy újultak meg, jelentősen bővült a parkolók száma és a
kerékpárutak hossza, komoly turisztikai fejlesztések történtek Gébárton, megszépültek a
rendelőintézetek és a játszóterek. A rászorulók segítésére Nemzedékek kézfogása
elnevezéssel egyedülálló szociális támogatási rendszer jött létre, bevezetésre került az
Egerszeg Kártya, és a népszerű városi nagyrendezvények mellett sokszínűbbé vált
Zalaegerszeg közoktatása, kulturális és sportélete is.
Dr. Gyimesi Endrét 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben a Fidesz vezette polgári szövetség
jelöltjeként Zala megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselőjévé
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választották. Első ciklusában az Önkormányzati Bizottság, másodikban és jelenleg is a
Kulturális és Sajtóbizottság tagjaként dolgozik. Emellett a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium magyarországi levéltárak működéséért és fejlesztéséért felelős miniszteri
biztosi feladatkörét is ellátja.
1990-től 1995-ig a Társadalmi Egyesülések Szövetségének Zala megyei elnöke, 19921994-ig a ZTE Goldsun kosárlabda-szakosztály elnöke, 1992-től a Degré Alajos
Honismereti Alapítvány, 1996-tól a Millecentenáriumi Alapítvány elnöke, 1998-tól a
Megyei Jogú Városok Szövetsége Kulturális Bizottságának elnöke, 2000-től a szervezet
alelnöke, 2007-től a Zala György Emlékbizottság elnöke volt. A Magyar Olimpiai
Bizottság és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökségi tagja.
Nős, három gyermek édesapja, hobbijai a sport, az irodalom és a helytörténet.
Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat, adja át a kitüntető címet, a címmel járó
diplomát és az arany pecsétgyűrűt.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím átadása
Dr. Gyimesi Endre országgyűlési képviselő úr részére
(Gyutai Csaba polgármester úr által)

Dr. Gyimesi Endre:
Engedjék meg, hogy néhány mondatot szóljak a megtisztelő kitüntetés átvétele után, a
taps miatt is egy kicsit meghatottan szólok. Az ember életének talán azért ez az egyik
legszebb napja, mert az ember azoktól kapja és kapta az elismerést, akik között a
mindennapjait éli, akik ismerik nem csak erényeit, hanem hibáit, gondjait is, mégis erre
a címre méltónak találtak. Boldog vagyok azért is, mert az itt ülő Zalaegerszeg
legnevesebb polgárai, díszpolgárai sorába kerülhettem, és olyan – ma már nem köztünk
lévő – nagyságok kapták előttem, mint Dr. Pais Dezső, Dr. Keresztury Dezső, Izsák
Imre Gyula, Dr. Degré Alajos. Ebben a sorban az itt ülő, és remélem, még sokszor itt
ülő díszpolgárok mellett én is megkaphattam, ezt nagyon köszönöm Önöknek. Ady
Endre egyik híres versének a címe jut eszembe: Köszönöm, köszönöm, köszönöm.
Köszönöm a családomnak, hogy lehetőséget biztosítottak arra, hogy a munkámra
koncentráljak. Köszönöm a képviselőtestület mindenkori tagjainak az elmúlt 20 évben,
kormánypárti és ellenzéki tagoknak, külön örülök neki, hogy a régi ellenzékem közül is
többen jelen vannak a teremben, ezt megbecsülésnek fogom fel, hogy segítették ezt a
munkát, mert ezt egyedül nem lehet csinálni, csak közösen tudunk eredményt elérni.
Szeretném megköszönni a város polgárainak, hogy mikor a város fennállása alatt
először volt közvetlen polgármester választás, akkor én lettem a polgármester, és még
újabb három alkalommal biztosították, hogy együtt, közösen dolgozzunk. Talán már
nem emlékeznek rá, az első megjelent nyilatkozatom azt a címet viselte 1994-ben, hogy
Üzenet és kérés. Üzentem a város lakosságának, hogy megkaptam ezt a feladatot,
szolgálni fogom a várost, ameddig szolgálni bírom, teljes erőmmel, és kértem a város
lakosságát, legyen partner abban a közös munkában, amelyet együtt fogunk végezni.
Boldog vagyok, hogy Önök is úgy érezték, ez a munka talán nem volt eredménytelen.
Köszönöm most Önöknek a kitüntetést, kívánom a város jelenlegi vezetésének és
közgyűlésének, hogy valamennyien kapjanak a város lakosságától hasonlóan nagy
elismeréseket munkájuk végeztével, munkájuk befejezésével. Még egyszer
valamennyiüknek nagyon szépen köszönöm.

ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve
2011. május 13.

8. oldal / 11

H. Horváth Gyula:
A közgyűlés által adományozott „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címek átadására
kerül sor, elsőként Péntek Imre munkásságát szeretném ismertetni. Péntek Imre költő,
főszerkesztő, művészeti író nemcsak Zalaegerszeg, de megyénk és régiónk kulturális
életének is meghatározó alakja. Lentiben született, alkotó Eötvös kollégista volt és az
ELTE magyar-filozófia szakán végzett. Első versei 1967-ben jelentek meg az Új
Írásban, majd a mára irodalomtörténeti jelentőségű Kilencek alkotócsoportjának tagja
lett. Közös kiadványuk, az Elérhetetlen föld című 1969-es antológia Nagy László
előszavával országos feltűnést keltett. Első kötetéért, az 1974-ben megjelent Éjféli
pályaudvarért Radnóti-díjat kapott. További kötetei: Édesség anti-reklám, Lemondóka,
Holt verseny, Kényszer&képzetek, Vi(g)aszkereskedés, Félrebeszéd. Tagja a Magyar
Írószövetségnek és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének.
Változatos és eredményekben gazdag pályafutása során dolgozott Veszprémben
újságíróként, Szombathelyen az Életünk, Miskolcon a Napjaink c. folyóirat
szerkesztőjeként, Székesfehérváron pedig az Árgus főszerkesztőjeként. 2003-tól a
városunkban működő Pannon Tükör kulturális folyóirat főszerkesztője, a Zalai Írók
Egyesületének, jelenleg a Pannon Írók Társaságának elnöke. Fiatal írók, költők sorát
fedezte fel, indította el a pályáján – közülük többen mára országos jelentőségű
alkotókká váltak (mint Parti Nagy Lajos, L. Simon László vagy László Zsolt).
Zalaegerszeghez nemcsak tanári tevékenysége és szerkesztői munkája köti, költőként,
művészeti íróként (a zalaegerszegi, zalai tárlatok ismertetése mellett a Vitrin
Képzőművészeti Egyesület titkári teendőit is ellátja) és irodalmi programok (Könyvhét,
Költészet Napja) szervezőjeként is meghatározó szerepet tölt be. 2006-2010-ig városunk
Kulturális és Idegenforgalmi Bizottságának, jelenleg Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságának, valamint a Kulturális Albizottságnak és a Millecentenáriumi
Közalapítványnak is tagja. Jelentős mértékben közreműködik a testvérvárosi kulturális
kapcsolatok (Lendva, Marosvásárhely) alakításában.
Szerteágazó munkásságát 1994-ben József Attila-díjjal, 1995-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével, 2008-ban a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjével, 2009-ben Bertha Bulcsú-, illetve a Kilencek többi
tagjával együtt Bethlen Gábor-díjjal ismerték el.
Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím
átadására.
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása
Péntek Imre költő, főszerkesztő részére
(Gyutai Csaba polgármester úr által)

Péntek Imre:
Tisztelt megjelentek! Hallgattam Dr. Gyimesi Endre barátom visszatekintő kisesszéjét,
szinte olyan rangosan fogalmazta meg. Nem vagyok a szavak embere, inkább írásban
szeretek megnyilatkozni, de azért néhány mondatot sikerül elmondanom. Van az a
mondás, hogy senki nem lehet próféta a saját hazájában. Most nekem talán sikerült a
saját hazámban olyan elismerést kapnom, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon
boldog vagyok. Köszönöm a bizalmat, amit a közgyűlés és talán mások is az itt végzett
8 éves munkám eredményeként elismert, ennek a 8 évnek kicsit talán az is köszönhető,
hogy Zalaegerszeg nem csak befogadó város, hanem kibocsátó város is, a tehetségeket
az országos, egyetemes magyar irodalom terén fel tudjuk mutatni. Ez rendkívül pozitív
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jelenség. Irodalmi, kulturális közeget kell teremteni, ennek a közegteremtésnek – úgy
érzem – voltak sikeres állomásai, pillanatai, talán a jövőben is – főként a Pannon Tükör
révén – a fiatalok, szerkesztőtársaim segítségével ez továbbra is sikeres lesz. Köszönöm
szépen.
H. Horváth Gyula:
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címben részesül Dr. Tóth József, aki
Iharosberényben született. Középiskolai tanulmányait 1961-ben fejezte be a
nagykanizsai Thury György Technikumban, majd a budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetem Belkereskedelmi szakán szerzett közgazdász diplomát.
1966-tól 1970-ig a Zala Megyei Tanács Pénzügyi Osztályának revizora, majd két éven
keresztül a Zala Megyei Tejipari Vállalat Tervgazdálkodási Osztályának vezetője volt.
1972 és 1990 között ismét első munkahelyén dolgozott különböző vezető
beosztásokban, majd a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar
Zalaegerszegi Intézetének igazgatója lett. E tisztséget húsz évig töltötte be, közben
1990-1994-ig és 2005-2010-ig a Pénzügyi Tanszéki Osztály vezetését is ellátta.
Irányítása alatt az Intézet meghatározó részévé vált Zalaegerszeg felsőoktatásának,
folyamatosan bővülő képzési palettája és színvonalas oktatói gárdája pedig mára a régió
egészéből vonzza a pénzügyi-gazdasági terület iránt érdeklődő hallgatókat. Dr. Tóth
József emellett a volt laktanya helyén a főiskolai kampusz kialakításában, a
Tudásközpont létrehozásában és az önálló karrá válás előkészítésében is kiemelt
szerepet vállalt.
Mindig fontosnak tartotta önmaga folytonos képzését, ismereteinek további gyarapítását
is. Ennek eredményeként 1989-ben adótanácsadói képesítést, két év múlva adószakértői
oklevelet, 1995-ben okleveles könyvvizsgálói képesítést, míg 2009-ben PhD
tudományos fokozatot szerzett. Disszertációját a magyar mezőgazdasági termelés
jövedelmezőségi viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a támogatási rendszer
alakulására címmel adta közre. Kutatásai, publikációs tevékenysége – oktatói
munkájával összhangban – főként az önkormányzatok és non-profit intézmények
pénzügyeire, a közbeszerzések, az adózás, az illetékek-vámok vizsgálatára,
áttekintésére, valamint az adóigazgatás, adóellenőrzés területeire és az oktatási
intézmények pénzügyi finanszírozására terjed ki. Elnökként ma is gyakran részt vesz a
közigazgatási vizsgák bonyolításában, gyakorlati ismereteit pedig könyvvizsgálóként
hasznosítja. Számos egyéb szakmai elismerése mellett 2002-ben Magyar Felsőoktatásért
Emlékplakettet, 2003-ban Zalaegerszegért Díjat, 2006-ban pedig Zalai Príma Díjat
kapott.
Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím
átadására.
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása
Dr. Tóth József volt intézetigazgató részére
(Gyutai Csaba polgármester úr által)

Dr. Tóth József:
Két humánember után nagyon nehéz megszólalnom, aki mindig a pénz világában éltem,
ill. számszaki témákkal foglalkoztam. Tőzsgyökeres zalaegerszegiek vagyunk,
középiskolás korom óta itt élünk a városban, a gyermekeim is itt nőttek fel. A munkám
egyúttal a hobbim is, családunk több tagja pedagógus. Nem is gondoltam, hogy valaha
oktató leszek, de szívesen vállalom ezt a 20 évet, ami eltelt a zalaegerszegi főiskolán.
Köszönöm a közgyűlésnek, hogy rám gondoltak, nagyon meglepett, hogy ezt a díjat
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megkaptam. Köszönöm a munkatársaimnak is. Nem volt könnyű ez a 20 év
Zalaegerszegen, de van azért egy szállóige a fővárosban, valaki vagy zalai volt, vagy az
lesz. Nagyon nehéz volt küzdeni, hiszen a főváros vonzereje ma is megvan. Szakmailag
elértük azt, amit egy felsőoktatás elérhet. Talán nem dicsekvés, de saját
intézményünkben is itt végzett hallgatók dolgoznak a gazdasági területen, ez mindennél
többet mond. Ezen túlmenően a jelenlegi mesterképzésen simán megállják a helyüket
bárhol az országban, felügyeleti szerveknél, gazdálkodó szerveknél, mindenütt ott
találjuk tanítványainkat. Köszönöm a családomnak is, mert sokszor jelezte a feleségem,
hogy jó lenne, ha benn laknék, mert ez nem 8 órás munka. Főiskolát csak úgy lehet
tenni, ha a várossal, a lakókörnyezettel együtt élünk. Hallgatóink zöme zalai, itt
végeztek, remélem, hogy nem a fővárosban, hanem Zalában és a szomszédos
megyékben fognak állást találni. Nagyon köszönöm a város támogatását, a testületét és
az alapítványét is, enélkül azokat az önállósági törekvéseket, karrá válást sikeresen nem
tudtuk volna elérni. Még egyszer köszönöm a díjat, szeretnék a városért dolgozni
továbbra is.
H. Horváth Gyula:
Következik Vissi Barnabás, a Zrínyi Miklós Gimnázium 2-szeres Helikon aranyérmes,
végzős tanulója, aki a Zrínyi Gimnázium ballagási ünnepségén Keresztury Mária Zenei
Díjat vehetett át. Előadásában hallgassák meg Liszt Ferenc 104. Petrarka-szonettjét.
Felkészítő tanára Tóth László zongoraművész, a zeneiskola tanára.
Liszt Ferenc: 104. Petrarka-szonett
(Vissi Barnabás előadásában)

H. Horváth Gyula:
A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény lehetőséget biztosít a hivatali szervezet
vezetőjének, hogy a kiemelkedő szaktudással, szakmai tapasztalattal rendelkező
köztisztviselőknek munkájuk elismeréseként szakmai főtanácsadói illetve szakmai
tanácsadói címet adományozzon.
Ebben az évben 2 főnek adományozott a hivatal vezetése szakmai főtanácsadói címet.
Tóth Károly pénzügyi csoportvezetőnek a pályázati projektek pénzügyi lebonyolítása,
a közbeszerzési eljárások és intézményi elszámoltatás során végzett precíz, kiemelkedő
szakértelemmel végzett munkája elismeréseként.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.
Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
A hivatal vezetése szakmai főtanácsadói címet adományozott Velkey Péter
osztályvezetőnek a város oktatási rendszerének magas színvonalú irányításáért, a
kulturális élet megújításában vállalt szerepéért, különösen a Zalaegerszegi
Gyermekkórus Fesztivál, a ZEGASZTÁR Televíziós Tehetségkutató Verseny és a Népi
Betlehem alapötleteinek kidolgozásáért, az Egerszeg Fesztivál országos rangra történő
emelésében végzett munkája elismeréseként.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.
Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)
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H. Horváth Gyula:
Szakmai tanácsadói címet ebben az évben 1 köztisztviselőnek adományoz a hivatal
vezetője. Gróf Ferenc adóügyi szakreferens részére az önkormányzati bevételek
növelése érdekében az adózás területén kiemelkedő szakmai tudással végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására
Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
Címzetes főmunkatársi címet ebben az évben egy főnek adományoz a hivatal vezetője.
Abai Erika vagyongazdálkodási referens részére az önkormányzati vagyon kezelése,
hasznosítása, az ingatlanbevételek növelése érdekében végzett kiemelkedő színvonalú
munkája elismeréseként.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.
Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
Következik a Canterina Kamarakórus előadásában a Soli Deo Gloria – kánon, vezényel
Décsi-Paál Enikő. Fogadják Őket szeretettel.
Soli Deo Gloria – kánon
(a Canterina Kamarakórus előadásában)

Gyutai Csaba:
Engedjék meg, hogy megköszönjem a Canterina Kamarakórusnak a műsort, köszönöm
a tehetséges zalaegerszegi diákoknak a színvonalas versmondást, a nagyszerű
zongorajátékot. Köszönöm a vendégeknek, hogy elfogadták meghívásunkat és részt
vettek ünnepségünkön. Még egyszer tisztelettel és szeretettel gratulálok
kitüntetettjeinknek.
Hamarosan a Canterina Kamarakórus előadásában felhangzik a Szózat, melyet követően
nagy tisztelettel és szeretettel invitálom Önöket egy pezsgős koccintásra és a szomszéd
helyiségben tartandó szerény fogadásra. Ünnepeljünk együtt, kérem, érezzék jól
magunkat a városnapon továbbra is!
Szózat
(a Canterina Kamarakórus előadásában)
Gyutai Csaba polgármester úr az ünnepi közgyűlést 13:17 órakor berekeszti.

K.m.f.
Balaicz Zoltán sk.
alpolgármester
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