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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
a 2010. augusztus 13-án szeghalmi D’Orsay kastély konferenciatermében tartott 
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének ünnepi ülésérıl, mely 
SZEGHALOM ÚJRATELEPÜLÉSÉNEK 300. évfordulója alkalm ából 
rendezett ünnepségsorozat része volt. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton és Dr. Farkas József 
alpolgármesterek, Dr. Farkas Erzsébet, Elek Ferencné, Hegyesi Zsuzsanna, 
Mester Csaba, Ács Zsolt önkormányzati képviselık, Jenei Krisztián, Szabó 
Györgyné, Fazekasné Nyakó Ilona bizottsági tagok, Dr. Oláh Ernı címzetes 
fıjegyzı, Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Polgármesteri Hivatal 
irodavezetıi, Hıgye Mihály és Gyúró Gábor Díszpolgári cím kitüntetésben 
részesülık, Sziliné Csáki Emília, Vermes Péter, Kovácsovics Imre PRO URBE 
kitüntetettek, Rácz Ernı népi iparmővész, Boromisza Zsolt festımővész, 
grafikus családtagjai, Kalotaszentkirály testvértelepülés delegáció tagjai, 
Oroszországi Föderáció Nagykövetségének, Fıkonzulátusának küldöttségének 
képviselıi, helyi gazdálkodó szervezetek és intézmények vezetıi  
Farkasné Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 
 
Macsári József polgármester: Köszönti az ünnepségen megjelenteket, majd az 
ünnepi ülés megnyitása elıtt Szeghalom újratelepülésének 300. évfordulója 
tiszteletére Rácz Ernı szeghalmi népi iparmővész által alkotott emlékszobor 
avatására kerül sor a napokban átadott Nagy Miklós Városi Könyvtár és Sárréti 
Közérdekő Muzeális Győjteménynek is helyet adó D’Orsay-kastély kertjében. 
Szeghalom újratelepülésének 300. évfordulójára készített mőalkotásnak az 
alapanyaga több mint kétszáz éves mocsári tölgy, és a mintegy három méter 
kerülető fatörzsbıl faragott emlékszobor mindkét oldalán egy magot vetı 
parasztember és egy halász-vadász győjtögetı életmódot folytató pákászt 
ábrázol. Mind a mő témája, a felhasznált alapanyag, és a készítı tökéletesen 
épül Szeghalom életébe, hagyományába, történetébe. Rácz Ernı 1942-ben 
született, 1965. óta él Szeghalmon, 16 éve farag. Szegeden, Szabadkán, 
Bécsben, Székelyudvarhelyen, Budapesten voltak eddig kiállításai, 2006-ban 
kapta meg a népi iparmővész címet. Több köztéri alkotása látható emlékmővek, 
szobrok, emlékoszlopok formájában.  
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Az ünnepi program a D’Orsay kastély épületén lévı emléktábla felavatásával 
folytatódik, amelyet Szeghalom Város Önkormányzata állíttatott a jeles 
évforduló emlékére, majd 10 órakor kezdıdött az ünnepi képviselı-testületi 
ülés. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet vezetı fıtanácsos kulturális és közoktatási 
ügyintézı: A Himnusz elhangzása után köszönti az ünnepi képviselı-testületi 
ülésen megjelenteket, ahol az évfordulón túl az államalapító Szent István 
királyra is emlékeznek ezen a napon.  
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a szeghalmi lakosokat, 
meghívott vendégeket, képviselıtársait és megnyitja a Képviselı-testület ünnepi 
ülését, amelyet Szeghalom újratelepülésének 300. évfordulója alkalmából tőztek 
napirendre a mai napon. Ünnepi beszédében a jeles évforduló alkalmából 
visszatekint az elmúlt évszázadokra, és a közelgı augusztus 20-i állami ünnep 
alkalmából megemlékezik az államalapító Szent István királyról is. (Ünnepi 
beszéd a jegyzıkönyvhöz mellékelve.) 
 
Az ünnepi beszéd után Ady Endre: Üdvözlet címő verse hangzik el, Baraksó 
Szabolcs elıadásában. 
  
Nagyné Hajdu Erzsébet vezetı fıtanácsos kulturális és közoktatási 
ügyintézı: Az ünnepi képviselı-testületi ülés további részében Díszpolgári cím 
átadására kerül sor. A kitüntetés odaítélésérıl a Képviselı-testület döntött, 
ebben az évben Hıgye Mihály és Gyúró Gábor szeghalmi lakosoknak szavazták 
meg e kitüntetéseket. Hıgye Mihály ez évben ünnepelte 90. születésnapját, 
mögötte évtizedek, betegségek, fájdalmak, veszélyek, gyızelmek, megélt szép 
és nehéz napok, örömök és könnyek. A Vakok és Csökkentlátók Szövetségének 
alapító tagja, Braille érem kitüntetéssel rendelkezik, és mindvégig az országos, 
illetve megyei elnökségben végezte munkáját. A sorstársakkal személyes 
kapcsolatot alakított ki, évtizedeken keresztül szervezett taggyőléseket, jó 
hangulatú kirándulásokat. Both Imre újságíró szavait idézve: „Hıgye Mihály a 
szeghalmiak Misu bácsija, párjával Marika nénivel együtt súlyos sérülése 
ellenére is, mindvégig töretlen istenhitben, példás, teremtı életutat járt végig. S 
bár a második világégés poklában, 1944. október 11-én, Jánoshida határában 
örökre kiment a fény a szemébıl, lelkével, agyával máig élesebben lát sok 
látónál”. Hıgye Mihálynak példaértékő életútja elismeréseként az 
Önkormányzat Képviselı-testülete Díszpolgári Címet adományozott.  
 
Gyúró Gábor 1930-ban született Szeghalmon, az elemi iskolát és a középiskolát 
itt végezte a 8 osztályos Péter András Gimnáziumban, ahol 1948-ban 
érettségizett, majd a szegedi József Attila Tudományegyetem biológia-kémia 
szakán 1954-ben szerzett középiskolai tanári diplomát. Egyetemi 
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tanulmányainak befejezése után visszatért szülıfalujába és a Péter András 
Gimnáziumban tanított nyugdíjazásáig. A gimnáziumi tanítás mellett részt vett a 
felnıttoktatásban és a szakmunkásképzésben is. Színvonalas oktatásának 
köszönhetıen igen sok diák eredményesen felvételizett fıiskolára, egyetemre. 
Mindig jó kapcsolatot tartott tanártársaival és diákjaival. Jelenleg is Szeghalmon 
él feleségével, és figyelemmel kíséri a Gimnázium életét. Gyúró Gábornak több 
évtizedes pedagógiai munkájáért, a középiskolai oktatás területén végzett 
tevékenységéért az Önkormányzat Képviselı-testülete Díszpolgári Címet 
adományozott. 
 
Macsári József polgármester: Átadja Hıgye Mihálynak és Gyúró Gábornak a 
Díszpolgári Címet, és mindkettıjüknek szívbıl gratulál a kitüntetésükhöz. 
 
Hıgye Mihály Szeghalom Város Díszpolgára: Megköszöni a kitüntetést, nagy 
öröm számára a Díszpolgári Cím átvétele, álmában sem gondolta, hogy ilyen 
megtiszteltetés éri. 
 
Eszenyi Mihály: Hıgye Mihály unokájaként megköszöni nagyapja kitüntetését. 
A város újratelepülésének évfordulója alkalmából elmondja, hogy kutatást 
végzett egyik családtagjuk, és arra vonatkozóan találtak adatokat, hogy a Hıgye 
család több generáción keresztül itt élt Szeghalmon, amire mindannyian 
büszkék. Köszönetet mond továbbá a városnak, az itt élıknek, akik mindvégig 
segítették nagyapját, és azt a szeretet, amit kapott, hiszen ez is nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a „Hıgye trafik igazi gyöngyszeme” legyen a városnak, 
hosszú idın keresztül. Néhány szóval méltatja nagyapja tanítását. Szívesen 
emlékszik vissza arra a gyermekkori élményére, amikor elalvás elıtt igazi mesét 
kért kedves nagyapjától, és ezek a mesék a kitartásról, a dolgos, kemény 
hétköznapokról szóltak egészen onnantól, hogy nagyapja kicsi korától kezdve 
kint dolgozott a földeken. Ezek az igazi mesék minden más mesétıl 
izgalmasabbak voltak számára, mert a mindennapi harcokról szóltak, az életért 
és a családért, ezért a városért, azért, hogy aki bement a trafikba – akár gyerek, 
vagy felnıtt – mindenki mosolyogva jöjjön ki onnan. Értékrendjébıl tanulva 
megfogalmazza, hogy „nem az a fontos, hogy veled mi történik, hanem akik 
körülvesznek, azokért megtettem-e mindent, hogy nekik jó legyen. Ezért volt 
olyan nagyszerő a Hıgye-trafik, és ezért különleges a nagyapám”. Ezekkel a 
mondatokkal zárta nagyapja jellemzését. 
 
Gyúró Gábor Szeghalom Város Díszpolgára: Köszönı szavaiban visszatekint 
a régi idıszakra, amit Szeghalmon töltött. 1954-ben középiskolai tanári 
diplomájának megszerzése után legalább 40 állásajánlat közül a szeghalmit 
választotta. Azóta is itt él, és tapasztalhatta azt a nagy fejlıdést, amelyet a 
település több évtizeden keresztül fokozatosan elért. Így lett Szeghalom egy 
szép város, megújult városközponttal, amiért köszönet illeti az elızı, illetve 
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jelenlegi városvezetést is az áldozatos munkájukért, hogy ez a fejlıdés ilyen 
látványosan megvalósulhatott. Kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak erre, és 
legyen mindig olyan tiszta, rendes a település, mint amilyen most. Befejezésül 
elmondja még, hogy számára ez a D’Orsay kastély nem ismeretlen, hiszen a régi 
idıkben édesapja itt dolgozott a kastély épületében 30 évig jegyzıként. 
Megköszöni a Képviselı-testület tagjainak azt a megtiszteltetést, hogy számára 
Díszpolgári Címet adományoztak. 
 
A kitüntetésben részesülık köszöntésére a Kalotaszentkirályról érkezett 
„Felszeg Gyöngye” néptánc együttes három tagja kalotaszegi népdalokat ad 
elı. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet vezetı fıtanácsos kulturális és közoktatási 
ügyintézı: Az ünnepi ülésen jelenlévı Oroszországi Föderáció Nagykövetség és 
Fıkonzulátus küldöttség látogatásának célja, hogy Macsári József 
polgármesterrel aláírják a Szeghalom közigazgatási területén lévı orosz 
hadisírok gondozásáról szóló megállapodást. Az eseményen részt vesz a 
debreceni orosz fıkonzul és a budapesti orosz nagykövetség elsı titkára is.  
 
Szemidetko Vladimir: A Magyar Köztársaság kormánya és az Oroszországi 
Föderáció kormánya közötti, 1995. március 6-án kötött megállapodásra tekint 
vissza, amely a háborúkban elesett katonák emlékének megörökítésérıl, sírjaik 
gondozásáról szól, valamint a két országban lévı hadisírok jogi helyzetét 
szabályozza. Köszönetet mond a polgármester úrnak, a városvezetésnek, hogy 
ezen az ünnepélyes napon a város újratelepülésének 300. évfordulóján 
aláírhatták a Szeghalmon lévı orosz hadisírok gondozásáról szóló 
dokumentumot. Ugyancsak köszönetet mond a Szeghalmi Hagyományır 
Egyesület közbenjárásának is, hogy ez a megállapodás létrejöhetett. (Huber 
Antal tolmácsolt magyarul.) 
 
Bartis Márton alpolgármester: Az ünnepség folytatásaként Boromisza Zsolt 
(1928-2011.) festımővész-grafikus, Szeghalom város díszpolgára állandó 
kiállítását nyitja meg, aki itt született, és itt kezdte el középiskolai tanulmányait 
a Péter András Gimnáziumban, aki már nem érhette meg mőveinek kiállítását. 
2009-ben Szeghalom várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából 25 
festményt ajándékozott szülıvárosának, és a Képviselı-testület elismerve a 
festımővész érdemeit, ekkor adományozta részére a Díszpolgári Címet. Életútja 
ismertetésének befejezéseként hangsúlyozza, hogy nemcsak a mővészetben, 
alkotókészségében, alkotóerejében járt élen, de szíve, lelke meleg szeretetével is 
igyekezett példát adni mindenkinek. A jelenlevı Boromisza családnak, a 
hozzátartozóknak a város lakói, vezetıi nevében megköszöni Boromisza 
Zsoltnak ezt a példát, és a kiállítás megnyitójának tiszteletére átadja részükre az 
errıl szóló emléklapot. 
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(A festmények állandó kiállítása a D’Orsay kastély konfereciatermében 
tekinthetı meg.) 
 
Boromisza István: Megköszönik a városvezetésnek, hogy édesapjuk mőveinek 
helyet adtak Szeghalmon, ilyen szép helyen. A család hálájának nevében további 
festményeket nyújt át ajándékként. 
 
Bartis Márton alpolgármester: Kéri az ünnepségen megjelenteket, hogy 
tekintsék meg a festımővész alkotásait, majd az ünnepi ülést követıen tartsanak 
velük, és fáradjanak át együtt az egykori Simay u. 1. sz. alatti szülıi házhoz (mai 
Tildy utca) ahol Boromisza Zsolt tiszteletére emléktáblát avatnak fel. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet vezetı-fıtanácsos kulturális és közoktatási 
ügyintézı: Az ünnepség zárásaként kéri a jelenlevıket, hogy énekeljék el együtt 
a Szózatot. 
 
Macsári József polgármester: A Szózat elhangzása után, az ünnepi ülés 
befejezéseként pohárköszöntıt mond az ünnepeltek, és a jelenlevık tiszteletére. 
Befejezésül megköszöni mindenkinek a megjelenését és lezárja az ünnepi ülést  
 

 
Kmf. 

 
 

 Macsári József Dr. Oláh Ernı  
  polgármester címzetes fıjegyzı 
 
 
 


