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Gyutai Csaba: 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Rendezett Tanácsú Várossá nyilvánításának 127. évfordulója tiszteletére rendezett 

ünnepi közgyűlésünkön nagy tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, és mivel a 

formaságokra is tekintettel kell lennünk, megállapítom, hogy az ünnepi közgyűlés 

határozatképes, azt megnyitom.  

Tisztelettel köszöntöm városunk jelenlévő díszpolgárait, Pro Urbe díjasait, 

közgyűlésünk állandó meghívott tagjait. 

Külön nagy tisztelettel köszöntöm dr. Márfi Gyula excellenciás és főtisztelendő érsek 

urat, és dr. Veres András excellenciás és főtisztelendő megyéspüspök urat. 

Örömmel üdvözlöm körünkben a Budapesti Német Nagykövetségről a nagykövet 1. 

helyettesét, Klaus Riedel követ urat. Köszöntöm a testvérvárosi küldöttségeket, és külön 

szeretettel a küldöttségek vezetőit: Stanislaw Slys urat, Krosno, lengyel testvérvárosunk 

közgyűlésének elnökét, Edit Loch asszonyt, a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi 

Egyesület alelnökét, valamint Cseh Gábor urat, a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti 

Társaság elnökét. 

Külön megbecsüléssel köszöntöm Stróber László apátplébános urat, valamint Devecz 

Miklós ügyvezető urat és kedves családját, a néhai Mindszenty József bíboros 

rokonainak sorából körünkben nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm 

Fukszberger Imrét, Csehimindszent polgármesterét, és Dr. Pehm László Atyát. 

Üdvözlöm a kormányhivatal főigazgató asszonyát, a megyei intézmények vezetőit, a 

hivatal elismerésben részesülő dolgozóit, a sajtó képviselőit, meghívott vendégeinket és 

mindenkit, aki megtisztelte a mai ünnepi közgyűlésünket. 

 

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar előadásában P. Kollányi 

Fülöp Zalai Mária Himnusz című versét, melyet id. Király László zenésített meg. 

Vezényel: Kovács Kata 

 

P. Kollányi Fülöp: Zalai Mária Himnusz 

(a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

Tisztelettel felkérem Gyutai Csaba polgármester urat ünnepi beszéde megtartására. 

 

Gyutai Csaba: 

Mélyen Tisztelt excellenciás és főtisztelendő érsek úr, és püspök úr, kedves vendégek, 

hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk, hogy 

együtt ünnepeljük Zalaegerszeget és a zalaegerszegieket. Hiszen 1885-ben a mai nap 

közelében, május – vagy ahogyan őseink nevezték – Ígéret havának 13. napján 

fejeződött be a város rendezett tanácsúvá nyilvánítása, és választották meg az első 

képviselőtestületet, és Kovács Károly polgármestert. 

Zalaegerszeg jelképes születésnapja a legszebb, legfontosabb ünnepünk. Közös ünnep, 

amikor a közösséget ünnepeljük. Azokat az elfelejtett, névtelen elődöket, akik 

megvetették kedves településünk alapjait, akik az első épületeket rakták, akik várat 

húztak a támadó török ellen, akik járvány és természeti csapások után újraálmodták a 

várost, és azoké, akik építették, építik, jobbítják, csinosítják, minél élhetőbbé, 

otthonosabbá teszik már mintegy 130 esztendeje.  
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Ma az építőket ünnepeljük. Mindazokat, akik sokszor időt, erőt és energiát nem 

sajnálva, saját területükön tehetségükhöz méreten alkotva hozzájárultak ahhoz, hogy 

Zalaegerszeget minél inkább szívünkhöz kötődőnek érezzük. S természetesen 

köszönetet mondunk a nagy ÉPÍTŐ-nek is, aki kegyelmében mindezt lehetővé, 

lehetségessé tette. Az embert ünnepeljük, az alkotót, aki közösséget, épületet, 

művészetet formált, gyermeket nevelt, beteget gyógyított, gondot viselt az idősekre, 

utat, parkot, játszóteret létesített, tervezett, dolgozott és végül: sikerrel épített. Mindazt, 

ami a miénk, mindazt, amit úgy hívunk: Zalaegerszeg. S mindazt, ami sajátos 

szellemiségünket, önazonosságunkat biztosítja, kulturális kincsesházunkat gyarapítja.  

Kicsit szomorú vagyok, hogy nem tudunk teljes közösségben ünnepelni, vannak 

olyanok, akik a nagy építők példáját nem követik, és vannak olyanok, akiknek az 

elődök tisztelete nem úgy fontos, mint talán majdnem a teljes közösségé. Engedjék meg, 

hogy néhány mondatot szóljak arról, hogy az éjszaka érkeztem haza Izraelből, és azt 

tapasztaltam, azt láttam, hogy Izraelben a derék zsidók, ki tudja, ki honnan jött, a világ 

bármely tájáról, milyen tisztelettel viseltetnek Theodor Herzl, David Ben-Gurion, Haim 

Weizman, és minden építő, alapító elődjük iránt. Azt hiszem, van mit tanulnunk tőlük. 

A kiváló elődök és kortársak – Padányi Bíró Márton, Wlassics Gyula, Keresztury és 

Pais Dezső, Vajda Lajos, Gábor Miklós, Degré Alajos, Izsák Imre, Ruszt József – 

sorába ma két újabb nagy építőt helyez közösségünk szeretete és megbecsülése, amikor 

Mindszenty (Pehm) Józsefet díszpolgári címmel, Devecz Miklóst pedig Pro Urbe 

Zalaegerszeg díjjal tüntetjük ki. Megköszönve, hogy kitüntettek, megtiszteltek 

bennünket tehetségükkel, hogy kiváló képességeiket a város, a városlakók szolgálatába 

állították. 

Mindszenty József bíboros, hercegprímás érsek szobra aranyfénnyel ragyog a 

nemzetünk nagyjait egybegyűjtő pantheonban. Magyarország fáklyája, élő lelkiismerete 

volt ő, aki a legnehezebb korban, a sötétségbe taszító diktatúrák idején is igaz 

keresztény, igaz ember és igaz magyar maradt. Rendkívül megtisztelő számomra, hogy 

az utódok hálájaként ma én méltathatom munkáját és adhatom át jelképesen 

zalaegerszegi örökösének, Stróber László apátplébános úrnak a díszoklevelet, melyet 

városunk közgyűlése megbecsülve, elismerve későbbi érdemeit, mégis elsősorban 

egykori építő lelkipásztorának ítélt oda. Aki volt, ma már részint legenda, amit tett, ma 

már történelem. Pedig még száz év sem telt el azóta, hogy 1917. január 26-án a 

zalaegerszegi állami fiúgimnázium hittanáraként oktatni, nevelni kezdett. Az 

országgyűlési választások előkészítő bizottságának tagja volt, majd tevékenységéért, 

mindig büszkén vállalt elveiért, és nem utolsó sorban a kommunisták szemét bökő 

meggyőződése, hivatása iránti alázata, elkötelezettsége miatt letartóztatták, kiutasították 

a vármegyéből, és Zalába csak a kommün bukása után térhetett vissza. „Akarok lenni 

népem lelkiismerete” – mondta és mindig ennek szellemében cselekedett. 1919. végétől 

Zalaegerszeg 5 filiát is ellátó adminisztrátora, 1921-től plébánosa volt. Korszerű 

egyházközséget, elmélyült hitéletet teremtett, erős katolikus közösségi életet szervezett. 

Fölépíttette a zalaegerszegi ferences templomot és kolostort, a Notre Dame nővérek 

anyaházát és tanítónőképzőjét, elemi és polgári iskoláját; modernizálta a plébánia-

épületet, a szegények számára 34 főt befogadó szeretetotthont alapított, tanévenként 

szegény sorsú falusi fiúkról gondoskodott gimnáziumi tanulmányuk idején. „Aki ad, 

Jézusért tegye, aki kap, az Urat dicsérje!” – ez volt az alapelve. Kialakította a 

házapostolok hálózatát, hitbuzgalmi egyesületeket szervezett, fölújította a katolikus 

művelődési ház működését, részt vett a Göcseji Múzeum létrehozásában, nyomdát 

létesített, miközben rövid ideig tagja volt a városi és a vármegyei közgyűlésnek is. Az 

1920-as évek elején rövid időre tisztséget vállalt a Keresztény Párt vármegyei 

elnökségében, 1924-ben címzetes apát lett, 1927-től pedig az egyházmegyei zsinat 

határozatából a szombathelyi egyházmegye zalai elmaradott részének püspöki 
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biztosaként 19 új templomot, 7 plébániaépületet, 9 misézőhelyet, 12 iskolát építtetett, s 

szervezte meg körülöttük a katolikus közösségek életét. Fontosnak tartotta az országos 

és a helyi sajtót, igyekezett a katolikus szellemiséget érvényesíteni a zalaegerszegi és 

vármegyei újságokban, helyben megjelent könyveiben. 1937-től pápai prelátusként 

jelentős szerepe volt a vármegyében és a régióban élők figyelmének felhívásával a 

kommunizmus és nemzetiszocializmus veszélyeit, a keresztény erkölcsiség értékeit 

illetően. 1939-től 41-ig pedig gróf Teleki Pál miniszterelnök fölkérésére a magyar 

keresztény-nemzeti értékeket védő Nemzetpolitikai Szolgálat dunántúli vezetője lett. 

Noha 1944-ben, amikor veszprémi püspökké nevezték ki, elhagyta Zalaegerszeget, még 

több alkalommal visszatért szeretett városába – ahol voltaképpen szabad élete nagy 

részét töltötte –, és két, a hatalmi tiltás ellenére nagy érdeklődésre számot tartó 

szentmisét is celebrált. Életüzenete az utódoknak világos, forrástiszta beszéd: „A 

szenvedő magyarságra gondolva legyetek szilárd, rendíthetetlen magyar fiúk és 

semmiféle tekintetért a magyarságotokból ne engedjetek... És mivel a legerősebb 

oszlopa a magyarságnak a katolikus hit: legyetek büszkén és rendületlenül katolikusok. 

Ez a két szárnya legyen a ti lelketeknek...” Kedves emlékezetét ma nemcsak tisztelői 

szeretete és megbecsülése, de az általa megálmodott épületek, a keze nyomát ma is 

viselő közösségi élet és a szellemiségét hordozó helyi kultúra is őrzi. Neve pedig mától 

nemcsak az egykori zárdában működő iskola tábláján, nemcsak a plébániatemplom 

mellett álló szobrán, nemcsak közterület jelzéseként, de városunk nagykönyvében is 

hirdeti Zalaegerszeggel való összeforrottságát. 

S ugyancsak büszkék lehetünk a másik nagy építőre, Devecz Miklósra is. Ő hozzánk 

hasonlóan a megtartó göcseji agyagból vétetett, és a szülőföld számunkra oly kedves 

anyaga máig sem engedte el, a világ minden tájáról húzza-vonzza haza. Nemcsak 

lokálpatriotizmusa, a város és a megye érdekeit mindenkor szem előtt tartó 

elkötelezettsége példaértékű, de – különösen a fiatal nemzedék számára – az is 

követendő, hogy lengyelországi egyetemi tanulmányai befejezése után hazatért, és 

Zalaegerszegen vállalt munkát. A Magyar Optikai Művek helyi gyáregységét követően 

1995-ben nagyobb feladat, a Flextronics International Kft. váltotta munkahelyként 

Miklós számára. A városunkban ma is a legnagyobb foglalkoztatóként jelen lévő 

vállalatnál különböző vezetői pozíciókat töltött be az évek során, ami nagy szaktudása 

mellett sokszínű tehetségét, kiváló alkalmazkodóképességét is igazolja. Meghatározó 

szerepe volt és van ma is az elektronikai ipar letelepítésében, a helyi gazdaság 

fejlesztésében, a felsőfokú műszaki képzés és a sport támogatásában, a kutatás-fejlesztés 

erősítésében, és a Pannon Mechatronikai Klaszter létrehozásában, irányításában. Az 

ideiglenességében is örök haza és a szülőföld szeretetét és megbecsülését adjuk át ma 

nekik: a lelkek, a megszentelt falak és a gazdaság építőinek. Kívánom, hogy váljanak 

igazi példaképpé minél többek számára! Városépítő elődeink munkája minket is 

kötelez, feladatunk, hogy színvonalas oktatási rendszert, élhető, szerethető várost, és 

erős, helyi gazdaságot teremtsünk. Mindennek alapja azonban csak a zalaegerszegiek 

legendás összefogása lehet, hiszen a siker legfontosabb eleme a közös akarat megléte, a 

bennünk lévő tehetség kiaknázása, a lehetőségek megragadása, és az elődök tisztelete. 

Meggyőződésem, hogy mindez együtt megvan Zalaegerszegen, és együtt, közösen 

sikeressé tehetjük szeretett városunkat. Kívánom, hogy miként eddig, dolgozzunk 

ezután is építő elődeink, és természetesen a kitüntetettek szellemiségüket követve, 

közös álmunkon: a jövő Zalaegerszegén. Isten adja, hogy úgy legyen. 

 

H. Horváth Gyula:  

Kérem, hallgassák meg Szabó Imre, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium 

és Kollégium tanulójának előadásában Péntek Imre, József Attila-díjas költő, városunk 

Pro Urbe díjasának erre az alkalomra írt, Mindszenty című versét: 
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Péntek Imre: Mindszenty 

(Szabó Imre, a Mindszenty iskola tanulójának előadásában) 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem Dr. Veres András megyéspüspök urat ünnepi köszöntője megtartására. 

 

Dr. Veres András: 

Tisztelt polgármester úr, excellenciás érsek úr, képviselőtestület tisztelt tagjai, kedves 

vendégek. Mindenekelőtt, ha már megadatott ez a lehetőség, hogy a város születésnapját 

köszönthetjük, és az a megtiszteltetés megadatik számomra, hogy az egyház nevében 

nagy szeretettel hálát szeretnék mondani polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, 

hogy egy, az utókor részéről régi adósságot törleszthetünk. Nem a vád szavai akarnak 

ezek lenni, félreértés ne essék, hiszen mind az egyháznak, mind a civil társadalomnak 

úgy érzem, számtalan adóssága van Mindszenty bíboros úrral, ami szerencsére egyre 

inkább csökken, hiszen ez a születésének jubileumi esztendeje is, ami alkalmat és 

lehetőséget kínált arra, hogy törlesszük adósságainkat. Mindszenty bíboros úr 

érdemeiről polgármester úr kimerítően szólt, én egyetlen dologra szeretnék az ünnepi 

köszöntő alkalmával még egyszer kitérni. Bíboros úr, mint jó pásztor, mint jó 

keresztény, nagyon komolyan vette azt, hogy nem csak az egyház tagjairól, de különös 

módon nem csak a templomba járó hívőkről akart a tőle telhető módon gondoskodni, 

hanem érezte azt a társadalmi kötelességet is, hogy ott, ahol tenni tud – Jakab apostol 

levele szerint – a hit tetteket igényel, ő megtette. Amihez a zalaegerszegiek körében 

bőven talált társakat, így talán túlzás nélkül állíthatjuk, hogy korában messze 

előremutató módon tudott a társadalmi hiányokra, igényekre, érzékenyen reagálni, és a 

város ezt most is ezzel a kitüntetéssel meg akarja köszönni, meg akarja hálálni. Ő tette 

ezt, mint pap, lelkiismerete szerint, tette hivatásából fakadóan. Azt kívánom a város 

mostani vezetőinek, polgármester úrnak, a tanácstagoknak, hogy mindnyájan érezzék át 

azt a sürgető igényt, amely napjainkban is ugyanúgy, mindnyájunkat kötelez. Tegyük a 

tőlünk telhetőt, legjobb lelkiismerettel, és ami még fontosabb, szeretettel. Azzal a 

finom, érzékeny szeretettel, amely nem csak kötelességből teljesíti a rájuk bízottak felől 

megjelenő igényekre a segítséget, a választ, hanem mindezt teszi szívvel, olyan 

lelkülettel, amely sokszor a segítségnyújtás materiális részén messze túlmutat, és sokkal 

többet jelent a megsegített embernek is. Ehhez kívánok Önöknek mindnyájuknak ezen a 

jeles napon Istentől áldást, erőt, és bátorságot, hiszen időnként szükség van arra, hogy 

sok-sok ellenkezés, talán meg nem érteni akarás közepette is tudjon az ember a legjobb 

lelkiismerete, tudása, és szíve szerint cselekedni. Isten adjon ezekhez Önöknek erőt, 

kitartást! Köszönjük szépen a kitüntetést Mindszenty bíboros úr javára! 

 

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, maradandó alkotásával 

különösképpen segítette a város fejlődését, előrehaladását, illetve egész életművével 

hozzájárult az egyetemes haladáshoz, a kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel 

elősegítette a város tekintélyének és jó hírének növelését. 
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„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet annak a magánszemélynek adományoz a 

testület, aki a tudományok, a fejlesztés, a művészetek, a sport és a közösségi élet egyéb 

területén példa értékű, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város 

közösségi életének fejlődéséhez. 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-i ülésén 58/2012. számú 

határozatával Mindszenty József érsek, hercegprímás, bíborosnak posztumusz 

„Zalaegerszeg Város Díszpolgára”, míg Devecz Miklós, a Parking Kft. ügyvezetője 

részére „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozott. Elsőként a város által 

adományozható legmagasabb helyi elismerés, a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” 

kitüntető cím átadására kerül sor.  

Mindszenty (Pehm) József 1892. március 29-én született Csehimindszenten. 1903-

1911-ig a szombathelyi premontrei gimnáziumban tanult, a teológiát a szombathelyi 

papnevelő intézetben végezte. 1915. június 12-én szentelték pappá. Előbb Felsőpatyon 

káplán, hitoktató, majd 1917-től a zalaegerszegi állami fiúgimnázium hittanára lett. 

1919-ben letartóztatták, a direktórium kiutasította Zala vármegyéből, szülőfalujába 

internálták, s csak a kommün bukása után tért vissza. Ez év végétől Zalaegerszeg 

adminisztrátora, 1921-től plébánosa. A városban korszerű egyházközséget, elmélyült 

hitéletet teremtett és – amint polgármester úr bővebben említette – számos jelentős 

épület létrehozása, kiterjedt közösségi munka is kapcsolódik nevéhez. 1924-től címzetes 

apát, 1927-től püspöki biztos, 1937-től pedig pápai prelátus. Aktív résztvevője az 

aktuális hazai társadalmi kérdésekkel foglalkozó regionális és országos papi 

összejöveteleknek azzal a céllal, hogy erőteljesebben érvényesüljenek a hazai 

közéletben a keresztény erkölcsi elvek és a szociális enciklikák tanítása. Tudatosította a 

kommunizmus és a nemzetiszocializmus veszélyét a magyar katolikus egyházra, szintén 

az erről szóló, akkor kiadott pápai körlevelek alapján. 1939-ben gróf Teleki Pál 

miniszterelnök felkérésére a náci Volksbund- és nyilas hatásokat ellensúlyozni kívánó, a 

magyar keresztény-nemzeti értékeket védő Nemzetpolitikai Szolgálat dunántúli vezetője 

lett. 1944. március 4-én XII. Pius pápa veszprémi püspökké nevezte ki, március 25-én 

szentelték fel Esztergomban. Püspökként meghatározó szerepe volt a zsidók elhurcolása 

ellen tiltakozó püspökkari körlevél megalkotásában és annak az emlékiratnak a 

megszerkesztésében, mely követelte a kormányzattól a Dunántúlon az értelmetlen 

harcok megszüntetését. Emellett megtagadta a menekültekkel telezsúfolt püspöki palota 

katonai célokra való átadását, amiért a nyilasok előbb Veszprémben, majd 

Sopronkőhidán és Sopronban tartották fogva. A háború után, egyházmegyéjébe 

visszatérve, igyekezett a pusztítást helyrehozni, de a korábbi hitélet visszaállítására is 

gondja volt: havonta körlevelet adott ki, bérmautakat tartott, 34 új plébániát és 11 falusi 

iskolát alapított. Bizonyára ezen érdemeinek is szerepe volt abban, hogy XII. Pius pápa 

1945. augusztus 16-án esztergomi érsekké nevezze ki, mely tisztséget több napos 

meditáció után végül is elfogadott. A Szentatya 1946. február 21-én kreálta bíborossá a 

Szent Péter-bazilikában. Az általa kezdeményezett újraevangelizálási programban 

kiemelt helyet kapott az engesztelés gondolata, az őszinte isten- és emberszeretetből 

fakadó folyamatos imádság, a Mária-tisztelet, a magyar szentek követése, a családi élet 

és a közélet erkölcsi tisztasága. Igyekezett mindenhova elmenni, ahova hívták, 1947-

ben részt vett az Ottawában rendezett Mária-ünnepségeken is.  A XX. sz. egyik 

legkiemelkedőbb magyar lelkiségi eseményeként 1947. augusztus 15.-1948. december 

8. között összefogta és vezette a Boldogasszony Éve fontosabb rendezvényeit (többek 

közt az országos Szent Jobb-körmenetet és a Nemzeti Mária-kongresszust). A hatalom 

tiltása ellenére a püspöki székhelyeken, a búcsújáró helyeken százezrek gyűltek össze, 

hogy hitben, erkölcsiségben, lelkiségben erősödjenek, s hallják prédikációit. 

Vezetésével a magyar püspöki kar közös körleveleiben szóvá tette, ha a 

proletárdiktatúra felé haladó államvezetés megsértette az emberi jogokat, kiállt a 
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felvidéki magyarság deportálása, a délvidékiek tömeges legyilkolása, a német 

kitelepítés embertelensége ellen, az ártatlanul elhurcoltak és bebörtönzöttek 

védelmében, az 1945-ös és 1947-es nemzetgyűlési választások előtt pedig az 

evangéliumi szellemiségű pártok támogatására buzdította a szavazókat. A kommunista 

vezetés, hogy elhallgattassa, 1948. december 26-án törvény- és jogellenesen elrendelte 

letartóztatását. A börtönben testileg-lelkileg megkínozták és koncepciós perében 

életfogytiglani fegyházra ítélték, ami világszerte nagy felháborodást keltett. Megrendült 

egészségi állapota miatt 1955-ben előbb Püspökszentlászlóra, majd Felsőpeténybe 

szállították, majd a forradalom kitörésekor a kommunista pártközpont utasítására titkos 

helyre akarták vinni, aminek ellenállt. Fogságából – mintegy jelképesen – október 30-án 

magyar katonák szabadították ki. Rövid szabadsága alatt többek közt Nagy Imre 

miniszterelnök kérésére beszédet mondott a Szabad Magyar Rádióban, melyben kiállt a 

nemzeti szabadságharc céljai mellett, s a polgári demokrácia jövőképét vázolta föl. 

November 4-én, a szovjet csapatok támadásának megindulása után az USA budapesti 

nagykövetségén kért menedéket. Itt tartózkodása alatt a Kádár-kormány nem engedte 

vissza érseki hivatalába, és noha többször tervezte távozását a követség épületéből, ez 

mindannyiszor meghiúsult. Végül, Vatikán és a magyar kommunista vezetés titkos 

megegyezése értelmében, melyről Mindszenty nem tudott, 1971-ben Rómába 

távozhatott, majd halálig Bécsben, a Pázmáneumban élt. Kötelességének érezve, hogy a 

világban szétszóródott magyarokat hitükben és nemzettudatukban megerősítse, 

lelkipásztori útja során járt az USA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában, Dél-Afrikában, 

Ausztráliában és Új-Zélandon is. A Kádár-rendszer sürgetésére végül 1973-ban VI. Pál 

pápa megüresedettnek nyilvánította az érseki címet. Mindszenty engedelmeskedett az 

utasításnak, de nem hagyott fel lelkipásztori munkájával. Emlékiratai kiadását és 

venezuelai útját követően megbetegedett és 1975. május 6-án megtért a Teremtőhöz. 

Élete példa, életműve zsinórmérték minden hívő keresztény és igaz magyar számára.             

Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat, hogy a posztumusz „Zalaegerszeg Város 

Díszpolgára” kitüntető címet, a címmel járó diplomát és az arany pecsétgyűrűt a Mária 

Magdolna Plébánia képviseletében Stróber László főtisztelendő úr részére adja át.  

 

Gyutai Csaba: 

Engedjék meg, hogy a diploma szövegét felolvassam.  

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. esztendő április havában ismét 

számba vette a város jelen polgárait, akik kiemelkedően sokat tettek pátriánk sokoldalú 

fejlődéséért, hírnevének gyarapításáért, és akik településük iránti szeretetüknek sok 

tanújelét adták. Közülük a nagyrabecsülés és a tisztelet szándékával gondoltunk 

Mindszenty (Pehm) József néhai plébánosra, veszprémi püspökre, esztergomi érsekre, 

Magyarország hercegprímására, bíborosra, nagy tekintélynek örvendő egykori 

polgártársunkra, aki Zalaegerszeg katolikus közösségének összefogása, a város építése, 

a szegények és elesettek támogatása területén egyaránt maradandót alkotott. 

Elkötelezett és fáradhatatlan közéleti szerepvállalása mellett a legnehezebb sorsfordító 

időkben rendkívüli emberi és erkölcsi nagyságról tanúbizonyságot téve, bátran kiállt az 

ártatlanok, az üldözöttek védelmében. Keresztény hitének megélése, mély magyarsága 

és konzervatív értékrendje máig példaértékű. Mindezekért munkásságát az utókor 

számára is megörökítendő, köztiszteletben álló néhai polgártársunk részére 

nagyrabecsülésünk jeleként a közgyűlés 58/2012. számú határozata alapján a mai 

napon posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz. 

Ennek örök emlékezetére kiadjuk a városunk pecsétjével megerősített jelen diplomát, 

címerével ellátott plakettjét, és arany pecsétgyűrűjét.” 

Engedjék meg, hogy nagy szeretettel és őszinte megbecsüléssel zalaegerszegi utódjának 

átadjam a diplomát és az elismerést. 
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posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím  

Mindszenty József érsek, hercegprímás, bíboros részére,  

a díjat Stróber László főtisztelendő úr veszi át 

(Gyutai Csaba polgármester úr által) 

 

Stróber László: 

Zalaegerszeg város plébániájának a nevében nagyon köszönöm ezt a kitüntető címet, 

amit Mindszenty bíboros úrnak posztumusz kitüntetésként adtak. Két dolgot emelek ki, 

amely számomra mindig mérvadó. Róla nyugodtan elmondhatjuk, szájában nem volt 

hamisság, és szívében nem volt kettősség. Ugyanaz volt, ahogyan ő mondta, mint annak 

előtte, ezért példakép számunkra, erőt ad nekünk ahhoz, hogy folytassuk a munkáját 

jelen körülmények között. Sokszor megtapasztaltuk plébániánk életében az ő 

közbenjárását, hogy itt van velünk, az ő szeretetével és példájával. Köszönöm szépen 

ezt a kitüntető címet a plébániáink nevében. 

 

H. Horváth Gyula:  

A közgyűlés által adományozott Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntető cím adományozására 

kerül sor. 

Devecz Miklós 1956-ban született. 1970-1974-ig a Ságvári Endre Gimnázium tanulója, 

majd a wroclawi Műszaki Egyetem hallgatója volt. 1983-ban szerzett villamosmérnöki 

diplomát, de ezt követően is fontosnak tartotta ismeretei bővítését. Tanulmányokat 

folytatott a Newport International University-n, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen, valamint az AOTS Yokohama képzésén is. Angol és 

lengyel nyelvből felsőfokú, német és orosz nyelvből társalgási szintű nyelvtudással 

rendelkezik. Első munkahelyként a MOM (Magyar Optikai Művek) zalaegerszegi 

egységében a hajlékonylemez-meghajtó gyártásáért felelős technológusként, termelési 

felügyelőként és termelési területvezetőként dolgozott, majd Líbiában, később Indiában 

és Nigériában vállalt komoly műszaki és vezetői ismereteket követelő feladatokat. 

1995-ben került a Flextronics Internationalhoz, mely elsősorban a technológiai 

eljárásokkal foglalkozó cégek számára biztosít üzemeltetési szolgáltatásokat. Devecz 

Miklós az elkövetkező évek során különféle beosztásokban dolgozott a cégnél, volt a 

zalaegerszegi gyáregység termelési igazgatója, a zalalövői gyáregység igazgatója, 

illetve a magyarországi ipari parkok fejlesztési igazgatója. Ezzel párhuzamosan 2002-től 

a stratégiai fejlesztések és kormányzati kapcsolatok hazai igazgatói, valamint 2003-tól 

az ipari parkok európai fejlesztési igazgatói, 2004-től a Flextronics európai stratégiai 

igazgatói posztját is betöltötte, egyben az Európai Stratégiai Tervező Vezetőség tagja 

volt. Jelentős mértékben munkájának köszönhető, hogy a Flextronics Magyarországnak 

sikerült szerződést kötnie kínai cégekkel, amelyek az EU piacára termelnek hazákban. 

Devecz Miklós tevékenyégével kiemelkedően sokat tett a megyeszékhely 

foglalkoztatási helyzetének javításáért, a multinacionális cég zalaegerszegi 

letelepítéséért és fejlesztéséért. Ezen túlmenően, elévülhetetlen érdemei vannak a város 

hírnevének öregbítésében, más településekkel és nagyvállalatokkal való kapcsolatának 

formálásában, a zalaegerszegi műszaki felsőoktatás elindításában és a ZTE férfi 

kosárlabdacsapata eredményességének biztosításában. Emellett alapítója és 

kezdeményezője a rendkívül sikeres Pannon Mechatronikai Klaszternek is.  2005-2007-

ig a MÁV személyszállítási részlegének igazgatója volt, ahol meghatározó szerepet 

játszott az ütemes menetrend bevezetésében. Majd az autópályákat és a Fővám téri 

metrómegállót is építő Hídépítő Zrt. vezérigazgató-helyettese, ezt követően pedig a cseh 

OKDD vasúttársaság menedzsere lett. 2010. október 27. óta a fővárosi Parking Kft. 

ügyvezetője. Zalai, egerszegi lokálpatrióta elkötelezettsége példaértékű, lehetőségei 

szerint máig jelentős mértékben támogatja a város iparfejlesztési törekvéseit. 



       9. oldal / 13 

 

 ZMJV Közgyűlése ünnepi ülés jegyzőkönyve 

2012. május 11. 

 

Felkérem Gyutai Csaba polgármester urat a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím 

átadására. 

 

Gyutai Csaba: 

Az oklevél szövegét felolvasnám: „Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 

58/2012. számú határozata alapján Devecz Miklós ügyvezető részére rendkívül magas 

színvonalú szakmai munkája, a város érdekeit, törekvéseit mindenkor szem előtt tartó és 

segítő példaértékű lokálpatriotizmusa, valamint a zalaegerszegi elektronikai ipar 

megteremtésében, fejlesztésében, a műszaki felsőoktatás és a város sportjának kiemelt 

támogatásában, a Pannon Mechatronikai Klaszter létrehozásában és a térség kutatás-

fejlesztési helyzetének javításában játszó meghatározó szerepe elismeréseként „Pro 

Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz.” 

 

„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása 

Devecz Miklós részére 

(Gyutai Csaba polgármester úr által) 

 

Devecz Miklós: 

Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, meghívott vendégek, szeretett 

Zalaegerszegem polgárai! Szép Zalában születtem, és ezt mindig is büszkén, örömmel 

és tisztelettel hirdettem, de úgy, hogy nem tettem semmi mást, mint a zalai emberek. 

Tettem a dolgom Zalaegerszegért, Zalaegerszegen, majd utána még négy kontinensen, 

de Zalaegerszegért. Büszkén, mert azokra az eredményekre, amelyeket Zalaegerszeg, 

Zala megye elért, büszkék lehetünk. Büszkén, és tisztelettel, mert olyan elődök, 

amelyek közül jópárat polgármester úr felsorolt születtek itt, tettek a hazáért, vagy 

közvetlen szűkebb környezetünkért, akikre nem csak az elődeink, mi, és az utódaink is 

büszkék lehetnek. Örömmel, mert minden, ami az embert meghatározza, az ide köt, 

Zalaegerszeghez. Itt születtem, az első örömök, bánatok, az első hasra esés, az első nagy 

pofon mind-mind itt ért. Az első sikerek is itt értek, Zalaegerszegen, és ezek mind 

meghatározták a jövőmet, meghatározták az utamat, meghatározták azt, hogy számomra 

teljesen természetes volt, hogy Zalaegerszegért, a városért tenni kell, bárhol is vagyok, 

bármi is a pozícióm. A díjat nagyon szépen köszönöm, a díjjal járó jutalmat szeretném 

felajánlani két olyan közalapítványnak, amelyet egy Kossuth-idézettel tudnék 

összefoglalni: „Mi tegnap elég volt, mára elégtelen. Mi tegnap jó volt, ma már 

haszontalan.” Az egyik alapítvány a Zalaegerszeg Felsőoktatásáért Alapítvány, azért, 

mert kiművelt kútfő nélkül nincs sikeres nemzet. A másik alapítvány a Pannon 

Fejlesztési Alapítvány, amely kis- és közepes vállalkozásokat támogat, segít, piachoz 

juttat, megadja nekik azt a menedzsmentet, tudást, ami hiányzik, azért, mert kis- és 

középvállalatok nélkül egy nemzet, egy ország egy agyaglábakon álló óriás, amelyik 

bármikor összeborulhat. Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönve ezt a díjat, 

hazánk bölcsének szavait ajánljam az Önök figyelmébe, akinek a festménye itt van a 

falon: „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét. Csak munka 

tesz hasznossá magunk, és polgártársainkra nézve.” Köszönöm a kitüntetést. 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem a testvérvárosi rendezvénysorozatra érkező Budapesti Német Nagykövetség 

képviselőjét, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város testvérvárosainak jelenlévő 

képviselőit városuk üdvözletének tolmácsolására. 

Elsőként felkérem a Budapesti Német Nagykövetség képviseletében Klaus Riedel követ 

urat köszöntőjének elmondására. 
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Klaus Riedel követ úr elmondja köszöntő beszédét 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem a Marl-Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület alelnökét, Edit Loch asszonyt 

köszöntőjének megtartására. 

 
Edit Loch alelnök asszony elmondja köszöntő szavait 

 

H. Horváth Gyula:  

Fogadják szeretettel Krosno város közgyűlésének elnökét, Stanislaw Slys urat. Kérem, 

fáradjon a mikrofonhoz. 

 
Stanislaw Slys elnök úr tolmácsolja városának üdvözletét 

 

H. Horváth Gyula:  

Felkérem Cseh Gábor urat, a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság elnökét 

köszöntőjének megtartása. 

 
Cseh Gábor elnök úr elmondja üdvözlő szavait 

 

H. Horváth Gyula:  

A korábbi évekhez hasonlóan a város ünnepi közgyűlése teremt megfelelő alkalmat 

arra, hogy a Polgármesteri Hivatal elhivatott, kiemelkedő szaktudással, szakmai 

tapasztalattal rendelkező köztisztviselőinek munkájuk elismeréseként címzetes 

főtanácsosi, szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címet adományozzon a 

hivatal vezetője.  

Az idei évben 2 főnek adományozott a hivatal vezetése szakmai főtanácsadói címet: 

Zsupanek Péter osztályvezető részére, az önkormányzati osztály feladatainak 

szervezése, koordinálása, a testületi ülések előkészítése, zökkenőmentes lebonyolítása 

során végzett példaértékű munkájáért, a városi bűnmegelőzés érdekében a térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésében közreműködéséért, a választási eljárások alatti kiemelkedő 

szakmai tevékenységéért. Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím 

átadására. 

 

Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

H. Horváth Gyula:  

Czikora Róbert osztályvezető-helyettes részére, az önkormányzati vagyongazdálkodás 

terén kiemelkedő szakmaisággal végzett tevékenységéért. Felkérem Dr. Kovács Gábor 

jegyző urat a kitüntető cím átadására 

 

Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

H. Horváth Gyula:  

Szakmai tanácsadói címet ebben az évben 1 köztisztviselőnek adományoz a hivatal 

vezetője: Csomorné Muk Magdolna építésügyi szakreferens részére, az építéshatósági 

ügyintézés területén végzett magas színvonalú, felelősségteljes, ügyfélbarát munkája 

elismeréseként. Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására. 
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Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

H. Horváth Gyula:  

Végül, de nem utolsósorban címzetes főtanácsosi címet ebben az évben egy főnek 

adományoz a hivatal vezetője: Fenyvesi Márton általános igazgatási szakreferens 

részére, a kereskedelmi, ipari, szolgáltatási tevékenységek engedélyezése és 

nyilvántartási feladatainak precíz ellátásáért. Felkérem Dr. Kovács Gábor jegyző urat a 

kitüntető cím átadására. 

 

Kitüntetés átadása 

(Dr. Kovács Gábor jegyző úr által) 

 

Gyutai Csaba: 

Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megköszönöm a Zalaegerszegi 

Városi Vegyeskarnak a közreműködést, valamint a Mindszenty József Általános Iskola 

és Gimnázium tehetséges tanulójának a nagyszerű versmondást, nemkülönben Péntek 

Imre József Attila-díjas költőnek az erre az alkalomra írt csodálatos versét. 

Megköszönöm az üdvözlő szavakat, a köszöntő szavakat, a tisztelet szavait, és 

köszönöm, hogy Dr. Sifter Rózsa, a Kormányhivatal főigazgatója, és Dr. Gyimesi Endre 

és Vígh László képviselőtársaim is velünk ünnepeltek. 

Engedjék meg, hogy a Szózat elhangzását követően egy pohár pezsgővel koccintásra 

invitáljam Önöket, majd egy szerény fogadásra a mellettünk lévő terembe. Arra kérem 

Önöket, hogy a protokollesemény után, az ünnepség után ünnepeljünk egy kicsit 

kötetlenül, jöjjenek ki a városba, sétáljanak, mulassanak, szórakozzanak. Legyen ez a 

nap a vidámságé és a szórakozásé. Köszönöm, hogy eljöttek, jöjjenek máskor is! 

 

 

Szózat 

(a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar előadásában) 

 

 
Gyutai Csaba polgármester úr az ünnepi közgyűlést 13:20 órakor berekeszti. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Gyutai Csaba sk. 

polgármester 
Dr. Kovács Gábor sk. 

jegyző 

 

 

 
Kovács Ildikó sk. 

jegyzőkönyvvezető 
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