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Helye:

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

Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint Dr. Kovács Gábor jegyző, Dr.
Sándor Erzsébet aljegyző
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tantestülete
Szláveczné Gálos Ildikó, Soós László, Dr. Bartl Andrea, Fazekas Györgyi,
Dr. Györe Kinga, Nagy Ildikó Veronika, Horváth Eszter kitüntetettek
Kincs Gábor Beregszász alpolgármestere, Kamelya Kolcheva Dobrics
alpolgármester asszonya, Sztaniszlaw Slys Krosno város közgyűlésének
elnöke, Bronislaw Baran Krosno város alpolgármestere, Ewa Mankowska
a Krosnoi Kézművesmúzeum igazgatónője „Zalaegerszegért Díjjal”
kitüntetett, Marlból Thomas Hüwe plébános a Marl Zalaegerszeg
Testvérváros
Egyesület
Elnöke,
Albert
Gunzer
Klagenfurt
alpolgármestere, Csegzi Sándor Marosvásárhely alpolgármestere, Hussein
Smajlovic Zenica polgármestere
Nagy Kálmán a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. Simon Beáta a
Nyugat-Dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Zala Megyei
Kirendeltségének vezetője, id. Dr. Marx Gyula, Dr. Németh József, Farkas

Imre „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetettek, Marton István
Nagykanizsa város polgármestere, Vertetics László Zalalövő
polgármestere, Dr. Bangó Szilárd Lóránt városi tűzoltó parancsnok,
Horváth Attila a Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója, Nagy András a VG
Kft. ügyvezetője, Dömötör Csaba a CKÖ elnöke, Mészáros T. László
fotóriporter, Pánczélné Vadas Zsuzsa az Egerszeg újság munkatársa,
Balogh Éva, Szeredi Hajnalka, Herold Barnabás, Bódis Bettina a Csány
László Közgazdasági Szakközépiskola diákjai,
Vinczéné Foga Zsuzsanna, Molnár Veronika, Bogár Beáta, Szemes Péter,
Dr. Peitler Péter, Velkey Péter, Takácsné Czukker Szilvia, Szemes Béla,
Horváth István, Dr. Nemes Katalin, Dr. Kovács Éva, Hardubé Judit,
Bertók Sándor, Cziborné Vincze Amália, Tóth Csilla, Baginé Hegyi Éva,
Zsupanek Péter, Bükiné Mándli Mária, Kovács Ildikó a hivatal dolgozói
Himnusz
(a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola énekkarának előadásában)

Dr. Gyimesi Endre:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Rendezett Tanácsú Várossá nyilvánításának 125.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi közgyűlésünkön nagy tisztelettel köszöntöm
képviselőtársaimat, megállapítom, hogy az ünnepi közgyűlés határozatképes, azt megnyitom.
Tisztelettel köszöntöm Zalaegerszeg város jelenlévő díszpolgárait, id. Dr. Marx Gyulát, Dr.
Németh Józsefet, Farkas Imrét, és a Pro Urbe díjjal kitüntetett vendégeket, valamint
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közgyűlésünk állandó meghívott tagjait. Köszöntöm Nagy Kálmánt, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnökét, aki Zala megye részéről jelenlétével megtisztelte az ünnepi közgyűlést.
Külön nagy tisztelettel köszöntöm a testvérvárosi küldöttségeket, a küldöttségek vezetőit,
Beregszászról Kincs Gábor alpolgármester utat, Dobricsból Kamelya Kolcheva
alpolgármester asszonyt. Krosnoból nagy tisztelettel köszöntöm Sztaniszlaw Slys urat,
Krosno város közgyűlésének elnökét, Bronislaw Baran alpolgármestert, Ewa Mankowskát a
Krosnoi Kézművesmúzeum igazgatónőjét Zalaegerszegért díjjal kitüntetettet. Köszöntöm
Marlból Thomas Hüwe plébánost a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület Elnökét,
Klagenfurtból Albert Gunzer alpolgármestert, Marosvásárhelyről Csegzi Sándor
alpolgármester urat, Zenicáról Hussein Smajlovic polgármester urat.
Köszöntöm a megyei, városi intézmények vezetőit, a hivatal dolgozóit, a sajtó képviselőit és
mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével a mai ünnepi közgyűlésünket.
Külön tisztelettel köszöntöm a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola igazgatóját
Molnár Ernőt, a Közalkalmazotti Tanács elnökét Rákosiné Fábián Katalint, a tantestület
jelenlévő képviselőit, és az ünnepi műsorban fellépő diákokat. Szeretettel köszöntöm a
kitüntetésben részesülő hivatali dolgozókat, és minden meghívott kedves vendéget.
H. Horváth Gyula:
Zalaegerszeg Város ma ünnepli Rendezett Tanácsú Várossá nyilvánításának 125.
évfordulóját. Ebből az alkalomból kérem hallgassanak meg egy részletet Foki Ibolya
főlevéltáros „Nagyközség vagy város” című írásából, amely a 125 évvel ezelőtti eseményekbe
enged betekintést. (A részlet a jegyzőkönyv melléklete.) A részletet tolmácsolja Balogh Éva, a
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Kazinczy díjas volt tanulója.
Foki Ibolya: „Nagyközség vagy város” című írásából részlet
(Balogh Éva előadásában)

H. Horváth Gyula:
Felkérem Dr. Gyimesi Endre polgármester urat ünnepi beszéde megtartására.
Dr. Gyimesi Endre:
1885-ben, 125 évvel ezelőtt e napon fejeződött be városunk rendezett tanácsúvá alakítása és
választották meg első polgármesterünket, Kovács Károlyt. Május 13-át ezért 1991. óta, immár
19 esztendeje Zalaegerszeg város napjaként ünnepeljük.
A Zala Megyei Levéltár munkatársa, Foki Ibolya imént idézett, 2010-es Zalaegerszegi
Kalendáriumban olvasható írása érzékletes képet fest az akkori közigazgatási viszonyokról és
a nagy eseményhez kapcsolódó helyi történésekről. Az 1885. május 13-án tapasztalt általános
eufóriát és várakozást szemléltetik Erdős Géza újonnan megválasztott ügyész szavai is: „Ami
után hónapokon keresztül vágyva vágytunk, végre elértük. A város nagy közönségének óhaja
ugyanis az átalakulással befejeztetett! Szép reményeket fűztünk mi az átalakuláshoz. Úgy képzeltük azt, mint a város
felvirágozásának, szellemi és anyagi haladásának első és elengedhetetlen feltételét, úgy
tekintettük, mint egy szebb jövő hajnalának meghasadtát.
Hogy e szép remények megvalósuljanak, és hogy az átalakuláshoz fűzött jóslatok
beteljesedjenek, az első sorban függ a megválasztott tisztikartól. Jól tudjuk, mily nagy feladat
vár reájuk. Nem tagadjuk, hogy a kezdet nehézségeivel is le kell számolniuk. De tudjuk azt is,
hogy aki a becsületesség útján halad, akinek keblét a közügy iránt meleg érdeklődés hevíti,
aki törhetetlen szorgalommal, lankadást nem ismerő buzgósággal jár el kötelességének
megoldásában, az képes leküzdeni bármily nagynak látszó akadályt. Az képes betölteni állását
úgy, hogy polgártársai teljes elismerésére számíthat.
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Kívánjuk, hogy amint ma polgártársaink lelkesedése őket új hivatalos állásukra emelte,
ugyanazon polgártársak elismerését és közbecsülését érdemeljék ki lelépésükkor!”
Nos, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még ha tudjuk is, hogy a Kovács Károly vezette testület
anyagilag túllépte lehetőségeit és csak a következő polgármesternek, Botfy Lajosnak sikerült
viszonylagosan stabilizálni a költségvetést, az általuk elért eredmények önmagukért
beszélnek. Kitartó munkájuknak és közös akaratuknak köszönhetően ők voltak azok, akik
megalapozták, beindították a város XX. század eleji robbanásszerű fejlődését. Ekkor történt a
kórház épületének átadása, Ola község átcsatolása, az Ipartestület és a Zalaegerszegi
Kisdednevelő Egyesület megalakulása, a Magyar Királyi Pénzügyi Igazgatóság
megszervezése, a Kazinczy téri épület és az Arany Bárány fogadó felépítése, az UkkCsáktornya vasútvonal helyi állomásának kiépítése és a vonal megnyitása. Ekkor indul meg
az oktatás az állami főgimnáziumban, és nem utolsó sorban ekkor történt a friss Pro Urbedíjas Csány László Szakközépiskola elődjének létrehozása is.
Mindez azt mutatja, hogy jeles városépítő őseink példája kijelölte számunkra a követendő
utat, melyen nekünk, mai utódoknak – persze takarékosabban – haladnunk kell. Megmutatták,
hogy a sikerhez összefogás, együttes tenni akarás és közös alkotó szándék szükséges. Amint a
legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István írta: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen.” Isten senkinek nem segít közvetlen, de mindig közvetve munkája, szorgalma,
tudománya által.
Az elődök zsinórmértéket szabtak minden utánuk következő számára, így nekünk is, az
otthont adó haza, a felnevelő szülőföld, a megtartó nemzet és a megmaradást biztosító
anyanyelv mellett a szeretett város iránti lokálpatrióta elkötelezettségből, és hogy
elengedhetetlen zalaegerszegi polgártársaink érdekeinek mindenkor más szempontok fölé
helyezése.
Az évszázados hagyomány, a meghatározhatatlan, mégis rendkívül jellegzetes helyi íz
megőrzéséhez, óvásához, tehetségünk, képességeink szerinti gazdagításához és természetesen
továbbörökítéséhez hitet, erőt és kitartást biztosít az ő példájuk.
Ők mertek nagyokat álmodni, mertek nagyok lenni – ami úgy vélem, nemcsak szűkebb
pátriánk, de minden magyar számára üzenet értékű a jelenben. És mert megvolt bennük a
kellő bátorság, sikerre vitték a város ügyét. Megfelelő gondossággal és alapos tervezéssel
párosítva mindezt – ezt hiszem és tudom –, mi is célt fogunk érni közös törekvéseinkben.
Ehhez kívánok minden jelenlegi képviselőtársamnak és az ősszel megválasztásra kerülő új
testület tagjainak is – hiszen az utolsó ünnepi közgyűlésen ülünk így együtt – minél erősebb
akaratot. Ha ez megvan, a leköszönőket – Erdős Géza idézett szavainak megfelelően – a
„polgártársak elismerése és közbecsülése”, a belépőket pedig reményteljes várakozás fogadja
majd. Addig is véssük eszünkbe Márai Sándor örök érvényű üzenetét a hazáról:
„Mindegy, kik beszélnek hazád nevében. Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak
hiszik magukat, a haza nevében beszélni. Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál oda
hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a
hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán,
semmit ne várj hazádról. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsőbb parancs.
Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.”
Ennek szellemében szolgáljuk hazánkat és szeretett városunkat, Zalaegerszeget. S most a
mindennapok súlyát elfeledni, egy kicsit kikapcsolódni szeretettel hívok minden városlakót és
kedves vendéget az Egerszeg Fesztivál programjaira, ahol szándékunk szerint mindenki talál
magának kellemes, hasznos programot.
Isten óvja Önöket és városunkat! Hajrá zalaegerszegiek! Hajrá Zalaegerszeg!
H. Horváth Gyula:
Következik Babits Mihály „In Horatium” című költeménye. Előadja Szeredi Hajnalka, a
Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tanulója. Felkészítő tanára Radics Laura.
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Babits Mihály: In Horatium című verse
(Szeredi Hajnalka előadásában)

H. Horváth Gyula:
Felkérem a testvérvárosokból érkezett küldöttségek vezetőit, tolmácsolják városuk üdvözletét.
Elsőként Beregszászról Kincs Gábor alpolgármester urat kérem mondja el köszöntő
szavait.
Kincs Gábor alpolgármester úr elmondja köszöntő beszédét.
H. Horváth Gyula:
Felkérem Dobricsból Kamelya Kolcheva alpolgármester asszonyt, fáradjon a mikrofonhoz.
Kamelya Kolcheva alpolgármester asszony köszöntő beszéde.
H. Horváth Gyula:
Felkérem Klagenfurtból Albert Gunzer alpolgármester urat, fáradjon a mikrofonhoz.
Albert Gunzer alpolgármester úr tolmácsolja városának üdvözletét.
H. Horváth Gyula:
Felkérem Krosnóból Stanislaw Slys urat, a város közgyűlésének elnökét, mondja el köszöntő
szavait.
Stanislaw Slys Krosno város közgyűlésének elnöke köszönti az ünnepi közgyűlésen
megjelenteket, s elmondja köszöntő beszédét.
H. Horváth Gyula:
Tisztelettel felkérem Marl-ból Thomas Hüwe plébánost, a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi
Egyesület elnökét, fáradjon a mikrofonhoz.
Thomas Hüwe plébános a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület elnökeként
tolmácsolja városuk üdvözletét.
H. Horváth Gyula:
Felkérem Marosvásárhelyről Csegzi Sándor alpolgármester urat, fáradjon a mikrofonhoz.
Csegzi Sándor alpolgármester úr tolmácsolja városának köszöntő szavait.
H. Horváth Gyula:
Felkérem Zenicáról Hussein Smojlovic polgármester urat, mondja el köszöntő szavait.
Hussein Smojlovic polgármester úr köszöntő beszéde.
H. Horváth Gyula:
Most pedig kérem, hallgassák meg a Marl–ból érkezett fúvószenekar előadásában MarcAntoine Charpentier: „Te Deum” című művét.
Marc-Antoine Charpentier: Te Deum című prelűdje
(Marl város fúvószenekarának előadásában)
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H. Horváth Gyula:
Következik a krosnoi PRO MUSICA Zeneiskola növendéke, Anna Kaczmarska, a darab címe:
F.Chopin – A-moll walzer.
Frédérich Chopin: A-moll walzer
(zongorán előadja: Anna Kaczmarska)

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 ebben az évben nem adta ki.
A „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet annak a közösségnek adományozza a testület, aki
a tudományok, az oktatás, a művészetek, vagy egyéb területen példa értékű, magas színvonalú
munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének fejlődéséhez.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. április 22-i ülésén 90/2010. számú
közgyűlési határozatával a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Tantestületének
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozott.
Felkérem dr. Gyimesi Endre polgármester Urat a kitüntető cím átadására.
Dr. Gyimesi Endre:
Megtiszteltetés számomra, hogy a város e jeles napján átadhatom a „Pro Urbe Zalaegerszeg”
kitüntetést a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola tantestületének. Néhány mondattal
szeretném méltatni a nagy múltra visszatekintő iskola tantestületének munkáját.
Az intézmény a város legrégebbi középiskolája: az 1884-ben alapított kereskedelmi iskola
jogutódja. 1924-ben vette fel Csány László nevét.
A fennállásának 125. évét ünneplő, kiforrott értékrendszerrel, pedagógiai kultúrával, szakmai
igényességgel működő, az állandó változásokhoz alkalmazkodni tudó szakközépiskola az
évtizedek során a nevelési és oktatási céljainak megvalósítása érdekében, a fejlődést értékelő
és akaró, erős kohézióval rendelkező nevelőtestületet hozott létre.
Az intézmény szakmai képzésének struktúrája fél évszázad alatt formálódott ki, a gazdaság
igényeinek megfelelően folyamatosan változva, bővülve: az 1960-as évektől számviteli
gazdálkodási, majd igazgatási ügyviteli és pénzügyi, 1973-tól pedig – az ország három
szakközépiskolája egyikeként – elsőként indította be a számítástechnikai képzést.
A rendszerváltozás, s azt követően a közoktatási és szakképzési rendszer átalakulása döntően
megváltoztatta a képzést. A nagyvállalatok felbomlása, a kis- és középvállalkozások
szakemberigénye újrafogalmazta a munkaerő keresletet; az iskolától a szakmai tárgyak
tartalmi változása mellett szemléletváltozást követelt. Igényként jelentkezett az idegen
nyelvek magasabb szintű oktatása, a számítógép alkalmazásának elsajátítása.
Az ezredforduló újdonságaként jelentkezett a felsőfokú szakképzési formák előtérbe kerülése,
amelyek azóta is döntő szerepet játszanak az intézmény képzési kínálatában. Mivel a
felsőfokú szakképzések csak felsőoktatási intézmények részéről történő akkreditáció, majd a
velük való együttműködési megállapodás alapján folyhatnak, ezért figyelemre méltó, hogy az
intézmény több befogadó egyetemmel, főiskolával is rendelkezik. Közülük legrégebbi
kapcsolata a Budapesti Gazdasági Főiskolával van, a legfrissebb keletű együttműködés pedig
a Széchenyi István Egyetemmel jött létre.
A megyeszerte ismert szakközépiskola szakembereket nemcsak a város számára képez. Az
elmúlt évek gyakorlata alapján a felvett nyolcadikosok több, mint fele a beiskolázási
körzethez tartozó 40-50 kisebb-nagyobb községben lakó tanuló, akik a szakma megszerzését
követően lakóhelyükön, vagy annak közelében helyezkednek el. Ez az arány az érettségit
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követő szakképző évfolyamokon még magasabb: a megye más településeiről érkezők aránya
közel kétharmada az összes szakképzős tanulóénak.
Az alapos és korszerű képzés mellett a nevelő testület kiemelt feladata a tanulók felsőfokú
tanulmányokra való felkészítése, elsősorban a szakiránynak megfelelő gazdasági és
informatikai főiskolákra, egyetemekre.
Ebben – a hivatalos minisztériumi értékelések szerint – az iskola országosan is élen jár, évről
évre növekvő a sikeresen felvételiző tanulók aránya, így az elmúlt 5 évben a
szakközépiskolák közül az 5., a közgazdasági szakközépiskolák mezőnyében pedig a 2. helyet
foglalta el. Hasonló eredményeket ért el az országos kompetenciamérések során is, ahol az
ország szakközépiskoláinak csak 4-5%-a teljesített jobban.
A nyelvoktatásban hagyományokkal alig rendelkező intézmény az elmúlt 10 évben ugrásszerű
fejlődést ért el. Az eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy 6 éve indítanak nyelvi
előkészítő osztályokat, ahol a tanulók nagy arányban tesznek emelt szintű érettségi vizsgát és
szereznek ezáltal nyelvvizsgát idegen nyelvből.
Az iskolában aktív sportélet folyik, amelyben sikerült egyensúlyt teremteni az élsport és a
tömegsport között. Kiemelkedő a sportágak közül az atlétika, melyben minden évben
országos diákolimpiai döntős az iskola csapata és több dobogós hellyel büszkélkedhet.
Kosárlabdában is szép eredményekkel büszkélkedhetnek: a megyei versenyeket megnyerve
országos helyezéseket szereztek.
Az iskola tanórán kívüli tevékenységét az énekkar, az irodalmi színpad, a diákstúdió és a
rendszeresen megjelenő évkönyv színesíti. Mindezen tevékenységek magas színvonalához
nagyban hozzájárul a jól működő Diákönkormányzat. A diákmozgalom fontos szerepet tölt be
a diákélet szervezésében, a szabadidő hasznos eltöltésében és a diákjogok érvényesítésében.
Tanárok és diákok együttes munkájának eredményei az iskolai élet hagyományossá vált
rendezvényei és ünnepségei, így a gólyaavató és gólyabál, a szintén bállal összekötött
szalagavató, a ballagás. A hagyományok sorába illeszkedik az iskola névadójáról való
megemlékezés: a diákok képviselői minden évben megkoszorúzzák a budapesti Kerepesi úti
temetőben Csány László sírját.
Az iskola sokoldalú tevékenységében, elért eredményeiben döntő szerepe van a tanárok
magas színvonalú nevelő-oktató munkájának. Pedagógusai hivatástudata, az ismeretnyújtás,
az egyéni fejlesztés sikerélménye, a közös munka légköre és biztonságérzete, az iskola
fejlődésének és fejlesztésének lendülete jelentik a Csány fő értékeit.
Az évtizedeken keresztül végzett példaértékű pedagógiai tevékenységéért, a közgazdasági és
informatikai szakemberek képzésében folytatott színvonalas munkájáért, valamint a város
oktatási rendszerében betöltött kiemelkedő szerepéért nagy tisztelettel adom át a díjat az
iskola igazgatójának Molnár Ernőnek és Rákosiné Fábián Katalinnak, a Közalkalmazotti
Tanács Elnökének.
Molnár Ernő, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója
az iskola tantestületének, és jómaga nevében is megköszöni a kitüntetést.
H. Horváth Gyula:
Részlet következik Kölcsey Ferenc „Parainesis Kölcsey Kálmánhoz” című művéből, előadja
Herold Barnabás a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola Kazinczy díjas tanulója.
Felkészítő tanára Sárdy Angéla.
Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet)
(Sárdy Angéla előadásában)
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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:
Szláveczné Gálos Ildikó csoportvezetőnek, az önkormányzat és intézményei
költségvetésével, beszámolásával, az állami hozzájárulások igénylésével, elszámolásával
kapcsolatos pontos, precíz, lelkiismeretes munkája elismeréseként, és Soós László
osztályvezető-helyettesnek az adózás területén kiemelkedő szakmai tudással végzett
szervező, koordináló munkájáért.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.
Kitüntetések átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
Szakmai tanácsadói címet ebben az évben 2 köztisztviselőnek adományoz a hivatal
vezetője:
Dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferensnek, nagy szakértelemmel, hivatástudattal,
kiemelkedő humánummal végzett tevékenységéért, és Fazekas Györgyi csoportvezetőnek a
környezetvédelem, a közterületek gondozása, a játszóterek fejlesztése terén végzett
kiemelkedő munkájáért.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására
Kitüntetések átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
Címzetes vezető főtanácsosi cím a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskolai
végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek adományozható.
Ebben az évben 2 fő részesül ebben az elismerésben:
Dr. Györe Kinga Éva általános igazgatási szakreferens, a gyámhatósági ügyek ellátása
során empátiával, magas szakmai színvonalon végzett munkájáért, és Nagy Ildikó Veronika
szervezési szakreferens a pénzügyi gazdálkodás, a közbeszerzések lebonyolítása, valamint a
hivatal takarékos működése terén végzett színvonalas munkája elismeréseként.
Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.
Kitüntetések átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által)

H. Horváth Gyula:
Címzetes vezető tanácsosi cím a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú iskola
végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek adományozható.
Ebben az évben egy fő részesül ebben az elismerésben: Horváth Eszter szociálpolitikai
szakreferens a magas színvonalú, szakmai hozzáértéssel, türelemmel, kiemelkedő
humánummal végzett tevékenységéért.
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:
Következik Bódis Bettina a ZEGASZTÁR első helyezettje, a 2010-es Helikon Kulturális
Seregszemle bronz díjasa előadásában a „Légy jó mindhalálig” című musicelből „A szívek
melegében”című dal. Felkészítő tanára: Horváth Tamásné.
Légy jó mindhalálig: A szívek melegében (musical részlet)
(Bódis Bettina előadásában)

Dr. Gyimesi Endre:
Megköszönöm a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola diákjainak a műsort,
köszönöm a tantestületnek, hogy felkészítették a diákokat a mai színvonalas ünnepi műsorra.
Köszönöm a vendégeknek, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek ünnepségünkön.
Hamarosan a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola énekkara előadásában felhangzik
a Szózat, melyet követően nagy tisztelettel meghívok mindenkit egy pohár pezsgőre és a
szomszéd helyiségben tartandó fogadásra.
Szózat
(a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola énekkarának előadásában)

Dr. Gyimesi Endre polgármester úr megköszöni a részvételt,
az ünnepi közgyűlést 12.45 órakor berekeszti.

K. m. f.

Dr. Kovács Gábor sk.
jegyző

Kovács Ildikó sk.
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Dr. Gyimesi Endre sk.
polgármester

