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J E G Y ZŐK Ö N Y V  

 
Készült: Szeghalom Város Képviselő- testületének 2013. augusztus 20-án tartott ünnepi 
üléséről a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében. 
 
Jelen vannak: Macsári József polgármester, Bartis Márton alpolgármester, Ács Zsolt, Elek 
Ferencné, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Mester Csaba, Z. Nagy Tibor, testületi 
tagok, dr. Pénzely Erika jegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, Nagyné Hajdu Erzsébet 
oktatási és kulturális referens, Farkas István PRO URBE kitüntetésben részesülő, valamint a 
meghívott vendégek, Hajdu Helga jegyzőkönyv- vezető. 
 
 
Napirend:  Megemlékezés államalapító Szent István királyról 

PRO URBE kitüntetés ünnepélyes keretek közötti átadása 
 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási és kulturális referens: Tisztelettel köszönti az ünnepi 
testületi ülésen megjelenteket. Köszönti az ünnepeltet Farkas Istvánt, a megjelent képviselő-
testületi tagokat, intézményvezetőket, díszpolgárokat, és minden kedves megjelentet. Felkéri 
Macsári József polgármester urat, hogy államalapító Szent István királyra emlékezve mondja 
el ünnepi köszöntőjét. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti az ünnepi képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Külön köszönti Farkas István kitüntetésben részesülőt és családját, 
hozzátartozóit. Köszönti a képviselő- testület tagjait, és minden kedves vendéget. 
Megállapítja, hogy az ünnepi testületi ülés határozatképes és az ülést megnyitja. Augusztus 
20-ai állami ünnep alkalmából ünnepi beszédjében megemlékezik az államalapító Szent 
István királyról és az Új kenyér ünnepéről. (Az ünnepi beszéd teljes anyaga a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.) 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási és kulturális referens: Megköszöni polgármester úr 
ünnepi köszöntőjét. Felkonferálja az ünnepi program keretén belül Horváth Barbara és 
Horváth Csilla előadásában Hendel Largo című művét. 
A zenemű előadása után folytatódik az ünneplés. A PRO URBE díj átadása kapcsán köszönti 
Farkas István nyugalmazott autóbuszvezetőt, akinek a több évtizeden át magas színvonalon 
végzett szakmai munkája elismeréseként az Önkormányzat Képviselő-testülete a 93/2013-as 
számú határozatában foglaltak alapján PRO URBE díjat adományoz. 
Farkas István 1966-ban kezdett tehergépjármű-vezetőként dolgozni az akkori 8. számú 
AKÖV Szeghalmi Kirendeltségén, mai nevén: VOLÁN. 1968-tól a teherfuvarozást a 
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személyszállítással váltotta fel, ettől az évtől autóbusz-gépkocsivezetőként dolgozott 
nyugdíjba vonulásáig.  
Volános időszaka alatt helyi, helyközi járatokon és különjáratokon dolgozott. Több évtizeden 
keresztül, mint vezénylő és brigádvezető irányította és segítette a Szeghalmi Kirendeltségen 
dolgozó 10-15 főt. A belföldi különjáratokon túl számos külföldi különjáratot is vezetett. 
Nyugdíjasként folytatta munkáját, jelenleg is örömmel és lelkesedéssel dolgozik. 
Pályafutása során több mint 3 millió kilométert tett meg, ez annyit tesz, hogy 71-szer 
megkerülhette volna a Földet autóbusszal, mindezt balesetmentesen. Tervei szerint az idén 
ősszel végleg elengedi az autóbusz volánját. Az évtizedek alatt megszerzett hatalmas 
tapasztalatát önzetlenül és szeretettel igyekezett átadni fiatal kollégáinak, hozzásegítve őket a 
szakma elsajátításához és megszeretéséhez. 
Megkéri Macsári József polgármester urat adja át a díjat és a díszoklevelet. 
 
Macsári József polgármester: Farkas Istvánnak gratulál és átadja részére a PRO URBE 
kitüntetéssel járó díszoklevelet és plakettet kifejezve elismerését. 
 
Farkas István kitüntetett: Tisztelettel megköszöni polgármester úrnak és a képviselő- 
testületnek a díjat, valamint szeretné megköszönni családjának és munkatársainak, a négy 
évtizeden át tartó segítséget, amelyet a munkájának ellátásához nyújtottak. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási és kulturális referens: A kitüntetett köszöntésére ismét 
felkonferálja Horváth Barbarát és Horváth Csillát, két barokk tánc előadására. Az ünnepi ülés 
zárásaként elhangzik a szózat. 
 
Macsári József polgármester:, majd azt követően pohárköszöntőt mond Farkas István 
kitüntetett, a jelenlévők és a város lakosságának tiszteletére. Befejezésül megköszöni 
mindenkinek a jelenlétet és az ünnepi testületi ülést lezárja. 
 
 

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


