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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. 
augusztus 20-án tartott ünnepi üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 
dísztermében 
 
Jelen vannak:  

- Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Dr. Farkas 
József alpolgármester, Elek Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi 
Zsuzsanna önkormányzati képviselők, Szabó Györgyné, Fazekasné 
Nyakó Ilona, Jenei Krisztián bizottsági tagok,  Dr. Pénzely Erika 
jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet 
oktatási-művelődési vezető főtanácsos, Fekete Istvánné PRO URBE 
kitüntetésben részesülő, valamint a meghívott vendégek, Farkasné Gali 
Mária jegyzőkönyv-vezető 

 
Napirend:  

- Megemlékezés államalapító Szent István királyról 
-  PRO URBE kitüntetés ünnepélyes keretek közötti átadása 

 
Macsári József polgármester: A Himnusz elhangzása után köszönti az ünnepi 
rendezvényre meghívott vendégeket. Külön köszönti Fekete Istvánné 
kitüntetésben részesülőt családtagjaival együtt, valamint Szeghalom Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait. Megállapítja, hogy az ünnepi 
testületi ülés határozatképes, és megnyitja az ülést. Augusztus 20-i állami ünnep 
alkalmából ünnepi beszédjében megemlékezik az államalapító Szent István 
királyról és az Új kenyér ünnepéről. (Ünnepi beszéd teljes anyaga a 
jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
Kerekes Csilla szeghalmi gimnáziumi tanuló, aki Kőváriné Lovassy 
Franciska tanárnő tanítványa, az ünnepi program részeként előadja a 
Magyarország című dalt.  
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsos: A PRO 
URBE díj átadása kapcsán köszönti Fekete Istvánné nyugalmazott tanárnőt, volt 
intézményvezetőt, akinek több évtizeden át, magas színvonalon végzett 
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pedagógiai, szakmai munkájáért Szeghalom Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 103/2012. számú határozatával PRO URBE díjat 
adományozott. Fekete Istvánné a magyar szakos általános iskolai tanári diploma 
megszerzése után a Sebes György Általános Iskolában tanított, munkaközösség-
vezető volt. E mellett 15 évig oktatott felnőtteket pénzügyi és kereskedelmi 
ismereteket nyújtó technikumban. A pedagógusi pályán 43 évet töltött, és 
munkáját mindig nagyfokú szakmai felkészültség és gyermekszeretet jellemezte. 
Kollégájával, Boruzs Sándor tanár úrral megírták iskolájuk, a Sebes György 
Általános Iskola történetét, melyet a békéscsabai Nyomdaipari Szakközépiskola 
adott ki.  Nyugdíjba vonulása után 1986-ban a békéscsabai 611-es sz. Ipari 
Szakképző Iskola kihelyezett tagozatát vezette sikeresen, hiszen vezetésével az 
1-1 osztállyal működő géplakatos, fehérnemű- és nőiruha-készítő tagozaton 12 
osztályra bővült az iskola. Életpályáját végigkísérte segítőkész, kedves, 
nagyszerű egyénisége. 
 
Macsári József polgármester: Fekete Istvánnénak gratulál, és átadja részére a 
PRO URBE kitüntetéssel járó díszoklevelet és plakettet kifejezve az elismerését. 
 
Fekete Istvánné: Tisztelettel megköszöni a Polgármester úrnak és a Képviselő-
testület tagjainak a részére adományozott kitüntetést. 
 
Az ünnepség további részét „Az álom, mit nem láttak még” című dal színesíti 
Kerekes Csilla előadásában. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési vezető főtanácsos: A 
továbbiakban bejelenti, hogy a helyi Művelődési Központ kiállítótermében 
Boromisza Zsolt festő- és grafikusművész, Szeghalom város díszpolgárának 
kiállítása látható. A kiállított képek megvásárolhatók, és a befolyt összeg a 
család által létrehozott Boromisza Zsolt Alapítvány induló vagyonát képezi. A 
kiállítás október 15-ig látható az intézményben. 
 
Macsári József polgármester: Az ünnepség zárásaként, a Szózat elhangzása 
után pohárköszöntőt mond az ünnepelt, a jelenlevők és a város lakosságának 
tiszteletére. Befejezésül megköszöni mindenkinek a megjelenését és lezárja az 
ünnepi testületi ülést.  
 
 

K.m.f. 
 
 
  Macsári József      Dr. Pénzely Erika 
   polgármester                  jegyző 
 


