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Balaicz Zoltán pol2ármester
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város rendezett tanácsú várossá riyilvánításáriak 131.
évfordulója, a Város Napja tiszteletére rendezett Ünnepi közgyűlésünkön köszöntöm
képviselőtársaimat, megállapítom, hogy az Ünnepi közgyűlés határozatképes, azt
megnyitom. Külön tisztelettel köszöntöm Csepreghy Nándor miniszter-helyettes urat a
Miniszterelnökség részéről, Vigh László országgyűlési képviselő urat, Dr. Pál Attila
urat, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét, Rigó Csaba urat, a Közbeszerzési Hatóság
elnökét, Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszonyt, a Zala Megyei Kormányhivatal
vezetőjét, Dr. Rumi Kriszta főigazgató asszonyt, és Dr. Koczka Csaba járási
hivatalvezető urat. Ugyancsak köszöntöm köriinkben Dénes Sándor urat, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármesterét.
Ünnepségünk előtt avattuk fel a Dísz téren a Sakkozók” című új szobrot, tisztelettel
köszöntöm Szabolcs Péter Munkácsy-díjas, Pro Urbe Zalaegerszeg díjas
szobrászművész urat, hálásak vagyunk a csodálatos alkotásért! Ugyancsak köszöntöm a
köztéri alkotás avatására érkezett Seszták Tamás urat, a Magyar Sakk Szövetség
elnökét.
„

Szeretettel köszöntöm Zalaegerszeg jelen lévő díszpolgárait, a Kossuth-díjas Fekete
Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, az ugyancsak Kossuth-díjas Németh
Jánost, a Nemzet Művésze cím birtokosát, Dr. Gyimesi Endrét, városunk volt
polgármesterét és országgyűlési képviselőjét, Dr. Németh Józsefet, és Farkas Imrét.
Köszöntöm a Pro Urbe díjjal és Zalaegerszegért Díjjal kitüntetett vendégeinket, az
egyházi méltóságokat, a megjelent polgármester kollégákat, közgyűlésünk állandó
meghívott tagjait, a városháza munkatársait, a megyei, városi intézmények vezetőit, a
sajtó képviselőit!
Külön tisztelettel köszöntöm Simonffy Zsuzsannát, dr. Kustos Lajos volt
tanácselnökünk özvegyét, lányát, dr. Kustos Katalint, és fiát, Kustos Lajost. Szeretettel
köszöntöm Török Zoltán református lelkészünket és kedves családját! Ugyancsak
köszöntöm a Gála Társastánc Klub vezetőit, Kuzma Pétert, Salamonné Kuzma Renátát,
valamint kedves édesanyjukat!
Szeretettel köszöntöm a kitüntetésben részesülő kollégáimat, és mindenkit, aki
megtisztelte jelenlétével a mai Ünnepi közgyűlésünket.
Amint azt Önök is tudják, másfél éve egy fiatalos, és lendületes városvezetés dolgozik
Zalaegerszeg folyamatos fejlesztésén. Igy most egy fiatalos, és lendületes film
következik, ami arról szól, hogy mit jelent nekünk Zalaegerszeg, hogyan szeretnénk
vonzóvá tenni, és arról szól, hogy itt mindenki megtalálhatja a maga jövőjét.

Horváth Szilárd zalaegerszegi
kisfilinjének vetítése

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Horváth Szilárd városunkról szóló filmjét követően tisztelettel felkérem Balaicz Zoltán
polgármester urat ünnepi beszéde megtartására.
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Balaicz Zoltán polármester:
„Az emberiség legnagyobb átka az elfogultság, mert az elfogultság megvakítja a látást,
s gonosz irányba téríti a tömegeket. Csak megértés alapján lehet emberi közösséget
megtartani, legyen az a közösség család, nemzet, ország, Vagy város. Az egymás iránt
való türelem és megértés a társadalom legfontosabb kelléke. Ahol ez kivész az
elfogultság miatt, ott minden összeomlik.
írta Wass Albert.
“

—

Tisztelt Miniszter-helyettes Úr! Országgyűlési Képviselő Úr! Elnök Urak!
Kormánymegbízott Asszony!
Tisztelt Unnepi Közgyűlés, Díj azottak, egyházi és világi méltóságok, kedves
Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
Tavaly, 2015-ben nagyszabású ünnepségsorozattal emlékeztünk városépítő elődeinkre,
hiszen éppen 130 év telt el azóta, hogy 1885-ben rendezett tanácsú város lett
Zalaegerszeg. Jövőre, 2017-ben ugyancsak jelentős évfordulóhoz érkezünk, hiszen 770
éves jubileumát tartjuk majd megyeszékhelyünk 1247-es, első írásos említésének.
Most egy köztes esztendőben vagyunk, de ez semmit nem von le az ünnep értékéből.
Sőt, jelentős városfejlesztési célok megvalósítása kezdődik, melynek keretében
hamarosan megújul ez az 1765-ben elkészült épület, ahol most vagyunk, és maga a
díszterem is, amely Újra méltó lesz a dicső múlthoz.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Eleink is úgy gondolták, és mi is hiszünk benne: Az a feladatunk, hogy összegyűjtsük
álmainkat és terveinket, s azt követően mindezeket meg is valósítsuk.
Voltak persze a múltban nehéz időszakok is, de az egymásba vetett hit mindig
átsegítette a város polgárainak közösségét a bajokon. A gondokat mindig megoldottuk.
Megoldottuk úgy, hogy közben nem a sérelmek gyarapodtak, hanem a jövőt kémleltük.
Együtt, közösen, ahogy mi, zalaegerszegiek szoktuk!
Köszönet illet mindenkit az elvégzett munkáért, a kitartásért, az odaadásért, azért, hogy
emelt fővel és bátran mertek szembenézni a legnagyobb kihívásokkal is.
Az egymásba vetett hit hozott el bennünket idáig. Az elmúlt évszázadokban, és
különösen a 131 évvel ezelőtti események után olyan várost építettünk, amelyre
mindannyian büszkék lehetünk. Olyanná formáltuk saját közösségünket, amilyenné mi
magunk is szerettünk volna válni. Büszkére, erősre, dolgosra, szorgalmasra és
emberségesre. Zalaegerszeg ezekkel az értékekkel vált Magyarország megbecsült
településévé, ezzel iratkozott fel az élhető városok, közösségek sorába!
Szeretném, ha a következő évek is erről a városépítő munkáról, és az összefogásról
szólnának! Hiszen olyan fejlesztések indulnak el, amelyek meghatározóak lesznek a
jövő szempontjából. Ez nem más, mint lehetőség. Lehetőség arra, hogy az eddig
közösen elért eredményeinket kiteljesítsük, s hogy tovább gyarapodjunk. Lehetőség
arra, hogy azok is megerősödjenek lelkiekben és anyagiakban, akik számára ez nem
adatott meg eddig.
Martin Luther King híres beszédét, vagy annak legalább egy bizonyos mondatát
mindenki ismeri: „Van egy álmom!
Igen, városunk múltjában is mindig voltak olyan emberek, akik mertek álmodni, és volt
hitük, akaratuk, bátorságuk ezt az álmot valóra is váltani!
Nekünk, a városépítők utódainak is ugyanez a feladatunk: szeretnénk, ha Zalaegerszeg
nem csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövő városa is lenne! Igen, azt szeretnénk,
hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálja a jövőjét!
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De milyen jövőt álmodunk mi a városunknak? Nos, egy olyan város képe jelenik meg
előttünk, ahol lehetősége van mindenkinek munkából megteremteni önmaga és családja
biztonságát. Egy olyan város képe, amely polgárainak ad, s nem elvesz tőlük. A rend és
a biztonság városának képe, ahol mindenki szabadon él és cselekszik, de mindenki
tisztában van azzal is, hogy csak akkor számíthat a közösség emberségére és erejére, ha
ő maga is figyel a közösségre! Egy olyan zöld város képe jelenik meg, amely együtt él a
szülőföld természetes kincseivel, tiszta energiájával, s úgy őrzi meg az utódoknak e
csodás vidéket. Olyan város, amely folyamatosan fejlődik!
Álma minden zalaegerszeginek, minden fiatalnak, idősnek, gyermeknek, szülőnek,
minden vállalkozónak, munkaadónak és munkavállalónak van, és nekünk az a
feladatunk, hogy ezeket az álmokat valóra váltsuk. Együtt valósítsuk meg azt, ami
sokakat gyarapít, de külön is biztosított legyen mindenki gyarapodásának lehetősége.
Kevesebbel nem érhetjük be!
Zalaegerszeg a béke szigete. A maga területén mindenki azt nézi, mi az, ami összeköt,
és nem azt, ami elválaszt. Igy lehet együtt, közösen, összefogva valóra váltani közös
álmunkat, amit úgy hívunk: Zalaegerszeg!
131 évvel ezelőtt rátértünk egy útra, amelyről, mi, zalaegerszegiek eddig sem tértünk le,
és nem fogunk letérni ezután sem. Az úton rajta vagyunk, s megyünk előre!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azt mondják, hogy a történelem ítéletéhez megfelelő távlat szükségeltetik. Csak az így
felhalmozott ismeretanyag képes a végletekig bonyolult világban az ítéletalkotáshoz
szükséges összefüggések feltárására.
Éppen ezért különös Szerencséje a közéletnek, ha olykor-olykor feltűnik egy olyan
személy, akiről már saját korában sugárzik a bizonyosság, hogy a közösség hivatott
szolgálója kíván lenni, és ennek érdekében tehetségével, felkészültségével teszi, amit
tennie kell, az adott körülmények, az adott rendszer keretei között.
Zalaegerszegen az elmúlt 131 évben sok ilyen városvezetőnk volt, Kovács Károlytól
kezdve, Czobor Mátyáson keresztül, dr. Gyimesi Endrén át egészen a ma posztumusz
díszpolgári címben részesülő dr. Kustos Lajosig.
Soha nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy valaki a saját jelenlegi értékítéletét és
tudását vetíti vissza és kéri számon, azaz retro spektívén ítél. Amikor posztumusz
díszpolgári címet adunk ki, legyen az akár Mindszenty József, akár Kustos Lajos,
tudnunk kelt, hogy nekik akkor, abban a helyzetben, azon lehetőségek között, és az
akkor rendelkezésre álló információk alapján kellett döntéseket hozniuk és
cselekedniük.
Dr. Kustos Lajos 23 éven át, 1967 és 1990 között volt városunk vezetője, és ebben az
időszakban hatalmas fejlődésen ment keresztül településünk. Munkájával beírta magát
városunk történelmébe. Megpróbált szakítani a kor megszokott irányvonalával, és
egyedit kívánt alkotni. Ezért kiemelkedő városépítő személyiségnek tartom, és 26 évvel
a rendszerváltoztatás után nekünk, az Új nemzedéknek kötelességünk volt elismerni
városfejlesztő munkáját!
Köszönet illeti Pro Urbe díjasainkat is. Török Zoltán református lelkészünk valóban a
lélek embere Zalaegerszegen. Megtiszteltetés számomra, hogy lelkészi és közéleti
munkájáért én adhatom át neki ezt az elismerést. Munkatársként és barátként is nagyon
sokat tanultam tőle, és hiszem, hogy nyugdíjba vonulásával sem szakad el
Zalaegerszegtől, mert tudnia kell, hogy mi itt mindig visszavárjuk! Ugyanez vonatkozik
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kedves feleségére, Katalinra is, aki biztos támasza volt az elmúlt évtizedekben Zoltán
bácsinak! Köszönet érte!
A Gála Társastánc Klub városunk kiemelkedő értéke, amely népszerűsíti a társastáncot,
generációkat juttat el versenyekre, és hozzájárul a fiatalok neveléséhez is. Köszönet
Kuzma Péternek, Salamonné Kuzma Renátának, Babos Sándornénak, Tóth Mónikának,
és mindenkinek, aki vezetőként, oktatóként, egyesületi tagként, táncosként, szülőként,
vagy szponzorként hozzájárult a klub sikeréhez! Ne feledkezzünk el Kuzma Ferencről
sem, aki Sajnos ezt az elismerést már nem élhette meg, de nem vész feledésbe, hogy mit
tett a zalaegerszegi táncművészetért és oktatásért!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A ma kitüntetésre kerülők sokat tettek Zalaegerszegért! Közösséghez tartozni felemelő
és örömteli érzés. De közösséget létrehozni, fenntartani, és azt szüntelenül fejleszteni
már igencsak embert próbáló feladat.
A 131 éves jubileum kapcsán nem csak a múlt dicső tetteire kell emlékeznünk, hanem
azokból erőt merítve, közös összefogással, akarattal, becsülettel, alázattal,
szerénységgel, munkával és szorgalommal kell tovább építenünk a megújuló és erősödő
rnegyeszékhelyet, Zalaegerszeget!
Ehhez kívánok mindannyiunknak kitartást és egészséget! Gratulálok a díj azottaknak,
szeretett szülővárosomnak, Zalaegerszegnek pedig boldog születésnapot kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Vendégeink! Kérem, fogadják szeretettel Csepreghy
Nándor miniszter-helyettes Úr köszöntőjét.
Cseprehy Nándor miniszter-helyettes:
Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt jelen lévő Közméltóságok, Hölgyeim és Uraim!
Amikor egy város születésnapját ünnepeljük, akkor sokan egy jogi aktusra gondolnak.
Azonban mégsem ennek a jogi aktusnak az ünneplésére gyűltünk ma itt össze, hanem
sokkal inkább amiatt, hogy fejet hajtsunk azok előtt az embere előtt, akik Saját korukban
ahogy polgármester Úr is idézte többet mertek belelátni, többet tudtak gondolni arról
a közösségről, amiben éltek, mint a többség. Voltak olyan emberek itt, Zalaegerszegen,
Zala megyében, és Magyarországon már akkor, akik el merték hinni, hogy
Magyarország, annak egy-egy megyéje vagy települése sokkal többre hivatott. Önök
adták a magyar történelem talán egyik legkomolyabb figuráját, ha nem a
legkomolyabbat, Deák Ferenc személyében, aki a térség országgyűlési képviselőjeként
a reformkorban meglátta azt a lehetőséget, ha már az Osztrák-Magyar Monarchiát
Magyarország az 1848-49-es szabadságharc alatt legyőzni nem tudta, hogyan tudja
megszelidíteni, és hogyan tudja az együttműködést az ország felvirágzásának a javára
fordítani.
Az, hogy Magyarország ma a XXI. század elején ugyanilyen kihívásokkal néz szembe,
azt gondolom, senki számára nem kérdés. Az, hogy hogyan fogunk ezekre a kihívásokra
valóban olyan válaszokat adni, amelyre talán utódaink, gyermekeink, unokáink és az azt
követő generációk büszkék lehetnek, az attól függ, hogy valóban egy nyelvet beszélünk
e. Az attól függ, hogy a valóban soha nem látott politikai közbizalmat élvező kormány
valódi partnert lát a vidék Magyarországában, a településekben, és azt mondja, hogy
igen, ki tudok jelölni közös célokat, de azokat elérni csak akkor leszek képes, ha
—

—
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együttműködünk egymással. Az, hogy ma a kormány is itt lehet ezen az ünnepségen,
azért köszönet illeti a várost, mert azt mutatja, hogy a helyi ambícióknak, a helyi
céloknak az elérését Saját akaratából, saját erejéből, de együttműködve a központi
kormányzattal próbálja elérni. Az, hogy ma a kormány elfogadta a meghívást erre az
ünnepségre, az pedig azt jelenti, hogy mi abban hiszünk, hogy hiába az állampolgárok, a
választópolgárok a mi kezünkbe helyezték az ország sorsának alakítását, mi ezt csak
akkor tudjuk sikerre vinni, ha abban együttműködés, partnerség, és közös akarat
nyilvánul meg.
Polgármester Úr, kedves zalaegerszegiek! A kormány nevében emellett szeretnék hitet
tenni, és bízom benne, hogy polgármester Úr tervei, a város ambíciói mind-mind olyan
törekvések, amely majd a 231 éve esedékes ünnepség során nem csak a városalapító
hősökre, hanem a XXI. század derekán megfelelő döntést hozó városvezetőkre, és
polgárokra is méltán büszke lehet.
Polgármester úr! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek!

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Unnepségünk közreműködője, a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar különösen nagy
örömmel tett eleget felkérésünknek, hiszen a posztumusz díszpolgári címmel kitüntetett
dr. Kustos Lajos közel hét évig volt a Vegyeskar vezetője és elnöke.
Hallgassák meg a Vegyeskar előadásában ifj. Somorjai József Trubadúrinoliban című
darabját. A kórust vezényli Kovács Kata, zongorán kísér Vissi Barnabás.

ijJ. Somorjai József: Trubadúrinollbaii cíiníí mííve
(a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar előadásában)
(zongorán kísér: Vissi Barnabás)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
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 növeléséhez.
A közgyűlés 69/2016. számú határozatával dr. Kustos Lajos volt zalaegerszegi
tanácselnök részére „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott.

Dr. Kustos Lajos volt tanácselnök
életérál, munkásságáról szóló

kisfilin vetítése
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H. Horváth Gyula műsorközlő:
A város által adományozható legmagasabb helyi elismerés átadására kerül sor.
Felkérem Balaicz Zoltán polgármester urat, hogy a „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
kitüntető cím plakettjét, a címmel járó diplomát és az arany pecsétgyűrűt dr. Kustosné
Simonffy Katalin részére adja át.
Balaicz Zoltán polgármester:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. április havában ismét számba vette
a város jeles polgárait, akik kiemelkedően sokat tettek pátriánk sokoldalú fejlődéséért,
hírnevének gyarapodásáért, és akik településünk iránti szeretetüknek sok tanújelét
adták. A megbecsülés és tisztelet szándékával gondoltunk Dr. Kustos Lajos volt
zalaegerszegi tariácselnökre, aki szakmai munkáját rendkívüli alázattal, és felelősséggel
végezve járult hozzá a zalai megyeszékhely fejlődéséhez, modernizációjához, ezzel
elévülhetetlen érdemeket szerezve a zalaegerszegi ipar és gazdaság gyarapításában, a
város intézményrendszerének a mai napig pozitív hatással bíró korszerűsítésében, a
kulturális élet alapjainak megszilárdításában. A város és annak lakossága iránti
kötelességtudata, valamint tenni akarása eredményezte azt a nagyléptékű városfej lődést,
amellyel beírta magát Zalaegerszeg történetébe. Mindezekért munkásságát az utókor
számára is megörökítendő, köztiszteletben álló polgártársunk részére a nagyrabecsülés
jeleként a közgyűlés 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. Szeretettel gratulálok!

posztumusz „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím átadása
dr. Kustos Lajos volt tanácselnök részére
Balaicz Zoltán polgármester tir által
a díjat özvegye, di-. Kustosné Simonffy Zsuzsanna veszi át

Dr. Kustosné Simonffy Zsuzsanna köszönetét fejezi ki.

H. Horváth Gyula műsorközlő:
„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet annak a magánszemélynek adományoz
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, 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.
A Közgyűlés április 14-i ülésén hozott határozatával Török Zoltán részére „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz.

Török Zoltán református lelkész
életéről, mn unkásságáró! szóló
kisfilmn vetítése

ZMJV Közgyűlése iinnepi ii/és jegyzőkönyve

2016.

május

13.

8. oldal/ii

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Felkérem Balaicz Zoltán polgármester urat, hogy a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
cím plakettjét, és a címmel járó oklevelet Török Zoltán részére adja át.
Balaicz Zoltán polármester:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése megfelelő határozata alapján Török
Zoltán református lelkész, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt önkormányzati
képviselője részére Zalaegerszeg egyházi és társadalmi életében betöltött meghatározó
szerepéért, a vallási értékek megőrzéséért és továbbörökítéséért, a város történelmi
egyházak közötti példás együttműködés kialakításáért, valamint a református közösségi
élet újj áépítéséért folytatott áldozatos munkáj ának elismeréseként „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntető címet adományoz.
Megtiszteltetés, hogy én adhatom át ezt a díjat!

„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása
Török Zoltán részére
(Balaicz Zoltán polgármester Úr által)

Török Zoltán kitüntetett:
Miniszter-helyettes Úr, polgármester Úr, tisztelt ünnepi közgyűlés, kedves jelenlévők!
Eletem jövendője, jövője a történelmi Zala vármegye területén, Csopakon kezdődött,
1989-ben
érkeztem
Zalaegerszegre.
lelkészi
szolgálatomat
a
szépséges
Szentgyörgyvölgyön kezdtem, aztán örömmel jöttem vissza, hogy az egyházközség
negyedik lelkipásztoraként Fekete Károly, Berta Ferenc, Dr. Dékány Endre után
elfoglaljam, és pásztorolhattam Zalaegerszeg és 96 zalai településen élő református
közösséget. Történelmi idők voltak, amikor 1989-ben a városba érkeztem, és egyéni
érdeklődésemből következően, és egyházam történelmi hagyományait követve is nem
tehette meg, és nem tudtam megtenni azt, hogy ne vegyek részt abban a forradalmi
boldog együttműködésben, amelyik Zalaegerszeg városát is szebbé, boldogabbá,
teljesebbé tehette. Ugy megyek el Zalaegerszegről, hogy viszek magammal nagyon sok
mindent, és azt remélem, hogy hagyok is.
Egy költő sok költő —jutott eszembe, de Reményik Sándor azt mondja:
Viszontlátásra, mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom, Sohasem tudhatom:
Szoríthatoin-e még Azt a kezet, amit elengedek.
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.”
Köszönöm szépen!
—

-

-

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kérem, hogy fogadják szeretettel Török Zoltán lelkész Úr
unokája, Bozsoki-Sólyom Pál előadásában David Popper Abendlied című darabját.
Zongorán kísér Tóth László.

David Popper: Abendlied című műve
(Bozsoki-Sólvom Pál előadásában)
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H. Horváth Gyula műsorközlő:
A Közgyűlés ugyancsak április 14-i ülésén hozott határozatában a Gála Társastánc Klub
részére „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozott.

Gála Társastá,zc Klubot bemutató
kisfilin vetítése

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Felkérem Balaicz Zoltán polgármester urat, hogy a „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető
cím plakettjét, és a címmel járó oklevelet Kuzma Péter és Salamonné Kuzma Renáta
részére adja át.
Balaicz Zoltán pol2ármester:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozata alapján a Gála Társastánc Klub
részére a társastánckultúra meghonosításáért, a fiatalok művészeti nevelésben betöltött
meghatározó szerepéért a táncművészet értékeinek megőrzéséért és továbbörökítéséért
végzett példaértékű szakmai munka, valamint a város jó hírnevének Országos és
nemzetközi szintű öregbítése elismeréseként „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető címet
adományoz. Sok szeretettel gratulálunk!

„Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím átadása
a Gála Társastánc Klub részére
Balaicz Zoltán polgármester Úr által
a díjat Kuznrn Péter és Salamonné Kuzma Renáta veszi át

Kuzma Péter kitüntetett:
Amikor táncolsz, nem az a célod, hogy egy bizonyos pontra megérkezz, hanem hogy
minden lépést élvezz, míg odaérsz. Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim!
Köszönettel és alázattal fogadjuk a kitüntetést, melyet a Közgyűlés ebben az évben a
Gála Társastánc Klub Egyesületnek ítélt. A 18. életév az emberek életében egy fontos
mérföldkő, hiszen ekkor válik hivatalosan nagykorúvá. Nos, úgy tűnik, ez az általam
irányított közhasznú szervezet életében is jelentős mérföldkövet jelent, hiszen 1998
májusától, az alakulástól pontosan ennyi esztendő telt el. Szerencsések vagyunk, hogy
olyan személyekkel és pedagógusokkal dolgozunk/dolgoztunk, akik valamennyien
hivatásuknak érzik a fiatalok tánckultúrára nevelését. Ugyan a képzeletbeli reflektor
fényében ma én állok, de szeretném kiemelni egyesületünk egykori elnökét, Kuzma
Ferencet, az édesapámat, aki mindig tudta, hogy egyszer eljön a mai nap is. Hitt a
gyerekeiben, a „gálás” táncosokban, és abban is, hogy amit képvisel, az jó. Ugyan
csendben, a háttérből, de folyamatosan támogat minket édesanyánk, Kuzma Ferencné is.
Testvérem, kollégám, egykori táncpartnerem, Salamonné Kuzma Renáta, akivel 18 éve
határoztuk el, hogy a tánc műfajának szenteljük életünk nagyobb részét. Most
képviselem az egyesület valamennyi egykori és jelenlegi pedagógusát, Babos
Sándornét, Baksa Tímeát, Balogh Adámot, Muik Dávidot és Tóth Mónikát is. Köszönet
a Prima Primissima díjas közhasznú egyesület egykori és jelenlegi vezetőségének, akik
tapasztalataikkal és irányításukkal segítik munkánkat. Boldogságot, és köszönetét
tolmácsolom az ünnepi közgyűlés felé annak a több ezer táncosnak, és a szüleiknek,
akik az elmúlt 18 évben a Gála által képviselték a városunkat, idehaza, és a város
ZMJV Közgvuilése Ünnepi Ülés jegvzó’könyve
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számos országában. Ígérem, hogy segítségükkel, az Önök segítségével és támogatásával
továbbra is a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon képviseljük városunkat. Ne
feledjék ój sziogenünket: Gála, a tánc ragyogása! De mondhatnám akár ma úgy is:
Gála, Zalaegerszeg ragyogása! Köszönjük!

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A város születésnapjára, kitiintetettjeink tiszteletére, vendégeink részére egy vidám
összeállítással készült a Happy Singers quartett, előadásukban egy zenélő dobozt
varázsolnak elénk.

Legendák lomtára
(Happy Singers quartett előadásában)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
A korábbi évekhez hasonlóan a város ünnepi közgyűlésén teremtünk megfelelő alkalmat
arra, hogy a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal elhivatott, kiemelkedő szaktudással,
szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselőinek munkáját a hivatal vezetője
elismerje.
Az idei évben Takács Eva, a hivatal Onkormányzati Osztálya informatikai
szakreferense részére adományoz a város jegyzője szakmai tanácsadói kitüntető címet,
a hivatal informatikai rendszerének, szakrendszereinek üzemeltetésében betöltött
szerepe, felelősségteljes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként.
Felkérem dr. Kovács Gábor jegyző urat a kitüntető cím átadására.

Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző Úr által)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
A hivatalvezetés szakmai fó’tanácsadói címet Béres László, az Adó Osztály vezetője
részére adományoz az önkormányzat adóhatósági-, valamint az adóosztály feladatainak
szervezése, koordinálása során kiemelkedő szakmaisággal végzett tevékenységéért.

Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző Úr által)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Címzetes vezető.fó’taizácsosi kitüntető címet adományoz a hivatal vezetése Simon
Anita, a Közgazdasági Osztály számviteli szakreferense részére az önkormányzat és
egyes társulásai számviteli feladatainak ellátása során szakmai hozzáértéssel végzett
„

kitartó, lelkiismeretes, pontos munkája elismeréseként”.

Kitüntetés átadása
(Dr. Kovács Gábor jegyző Úr által)
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H. Horváth Gyula műsorközlő:
Címzetes főtanácsosi kitüntető’ címet kap a Műszaki Osztály ótépítési szakreferense,
Szak Tibor, a beruházási és tervezési csoport feladatkörébe tartozó beruházási, felújítási
munkálatokban való aktív közreműködése, kiemelkedő szakmaisággal végzett munkája
elismeréseként.

Kitüntetés átadása
(Dr. Krn’ács Gábor jegyző Úr által)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
Tóth Lilla, a Szociális és Igazgatási Osztály szociálpolitikai szakreferense címnzetes
fó’tanácsosi kitüntető címben részesül a szociális igazgatás területén hosszú időn át
kiemelkedő empátiával, toleráns és humánus hozzáállással végzett munkája
elismerésekérit. Tóth Lilla sajnos nem lehet itt közöttünk, ezért jegyző Úr a
későbbiekben fogja átadni a kitüntetést.

Balaicz Zoltán polgármester:
Tisztelt Miniszter-helyettes Ur, Országgyűlési Képviselő Ur, kedves Vendégeink,
Díj azottak, Hölgyeim és Uraim!
Megköszönöm a Zalaegerszegi Városi Vegyeskarnak és a Happy Singers quartettnek,
hogy közreműködésükkel színesítették ünnepi közgyűlésünket.
A kisfilmek elkészítéséhez nyújtott Segítséget és munkát köszönöm Horváth Szilárdnak,
és a Zalaegerszegi Televízió munkatársainak.
Megköszönöm vendégeinknek, és Miniszter-helyettes Urnak, hogy elfogadták
meghívásunkat, és hogy részt vettek ünnepi közgyűlésünkön. A Szózat elhangzását
követően szeretettel invitálom Önöket a szomszédos teremben tartandó állófogadásra.
-

Szózat
(Kovács Máté előadásában)

H. Horváth Gyula műsorközlő:
A Ganz Abrahám Székhelyiskola ii/A osztályos tanulója, a 2015. évi Himnusz- és
Szózatmondó verseny kiilöndíjasa, Kovács Máté előadásában Vörösmarty Mihály
Szózat című versét halihatták.
Engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében még két mai rendezvényre. 17.00 órakor nyílik
Polgármesteri Hivatal aulájában Zalaegerszeg város néhai díszpolgárainak emlékét
felidéző kiállítás, és 19.00 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a Zala
Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye kezdődik.

K.m.f.

polgármester

Dr. sábor
jegyzó

Kovács Ildikó jegvzőkönvvvezető
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