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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
 

 

Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal dísztermében a Képviselő-testület 
2009. augusztus 20-i ünnepi üléséről
 

Jelen vannak: 
-         Macsári  József  polgármester,  Dr.  Farkas  József  alpolgármester, 

Kovácsné Kincses Anikó, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, Kardos 
László,  Kovács  István,  Mikolik  Judit,  Nagy  Gábor,  Pákozdi  Gábor 
önkormányzati képviselők;

-         Varga Zoltán önkormányzati miniszter;
-         Dr. Jakó Károly Díszpolgári cím, valamint Simon József és ifj. Lovassy 

László Pro urbe kitüntetésben részesülők, valamint a meghívott vendégek
-         Dr. Oláh Ernő címzetes főjegyző, Valastyánné Győri Piroska aljegyző, 

Nagyné  Hajdu  Erzsébet  oktatási-kulturális  vezető-főtanácsos,  valamint  a 
Polgármesteri Hivatal irodavezetői, Gali Mária jegyzőkönyv-vezető

 

Napirend: Díszpolgári cím és Pro Urbe kitüntetések ünnepélyes keretek közötti 
átadása
 

Nagyné  Hajdu  Erzsébet  oktatási-  kulturális  vezető-főtanácsos: A  Himnusz 
elhangzása után köszönti a megjelenteket, a televíziónézőket a város 2009. augusztus 
20-i ünnepi ülésén. Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évről-
évre  kitüntetéssel  ismeri  el  azoknak  a  személyeknek  az  önzetlen  munkáját,  akik 
életútjukkal hozzájárultak Szeghalom fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Külön 
köszönti a díszvendégeket: Dr. Jakó Károlyt, Simon Józsefet és ifj. Lovassy Lászlót, 



akik  kitüntetésben  részesültek,  majd  külön  tisztelettel  köszönti  Varga  Zoltán 
önkormányzati  minisztert,  valamint  a  Képviselő-testület  tagjait,  és  a  megjelent 
vendégeket. Ezt követően bemutatja a szeghalmi Pro Musica Kamarakórust, akiknek 
előadásában elhangzik Kodály Zoltán műve: Ének Szent István királyhoz. 
 

Macsári József polgármester: A Kamarakórus műsora után megnyitja a Képviselő-
testület díszülését és az augusztus 20-i Állami ünnep alkalmából megemlékezik Szent 
István király életéről az ünnepi beszédjében. (Az ünnepi beszéd anyaga mellékelve a 
jegyzőkönyvhöz.)  Befejezésül  kívánja,  hogy lelkesítsen mindenkit  az elődöknek a 
példája,  különösen  Szent  Istváné,  és  a  jelenlevőknek,  valamint  a  város  egész 
lakosságának a mai ünnepen további bensőséges ünneplést kíván.
 

Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási-kulturális vezető-főtanácsos: Az ünnepi beszéd 
elhangzása  után  megkéri  Varga  Zoltán  önkormányzati  minisztert,  hogy mondja  el 
ünnepi köszöntőjét.
 

Varga  Zoltán  önkormányzati  miniszter: Ünnepi  megemlékezésében  elmondja, 
hogy Szeghalom Békés megye legrégebbi települése,  történelmi helyszín, amely a 
honfoglaláskor is létezett már. Nagy megtiszteltetés és öröm számára, hogy itt lehet, 
együtt  ünnepelheti  a  szeghalmiakkal  Magyarország  államiságának  ünnepét. 
Megtiszteltetés számára az is, hogy megoszthatja az itteniekkel a nemzet egységét 
leginkább kifejező ünnepről a gondolatait. Az ünnepi köszöntője során hangsúlyozza, 
mint önkormányzati miniszter kötelességének tartja, hogy néhány szóban kitérjen az 
önkormányzatiságra és annak hazai gyakorlatára. Többek között elmondja, hogy a 
helyi  autonómiára  épülő  igazgatás  csírái  a  feudalizmusban  és  később  a  hazai 
államiság  fejlődésében  mindig  is  jelen  voltak,  említi  a  jobbágyközösségeket,  a 
községi kisbirtokok igazgatását, a városok közös tulajdonosi igazgatását,  a királyi, 
később a nemesi vármegyék és az ország területi egységének megszervezését. Ekkor 
még a modern értelemben vett önkormányzati közigazgatás még nem létezett, az csak 
jóval később a polgári államfejlődés folyamán a XIX. században kezdett kialakulni. 
Nyugat-Európában  a  helyi  önkormányzati  rendszerek  fokozatosan  épültek  ki 
évszázados tapasztalatokra épülve.  Ez a fejlődés biztosította,  hogy azonos értékek 
mentén egy adott  ország sajátosságait  érvényesítve jöjjenek létre a  maguk egyedi 
szervezeti  működési  és  finanszírozási  megoldásaival.  A  közigazgatási  funkciók 
fejlődésének motorja,  pedig mindig is  a lakossági  közszolgáltatások egyre bővülő 
megszervezésének igénye volt.  A magyarok ebben a folyamatban sajátos helyzetet 
örököltek.  A közigazgatás  fejlődése  szorosan  összekapcsolódott  a  felemás  hazai 
társadalmi és államigazgatási viszonyokkal. A rendszerváltozáskor a volt szocialista 
országokban  nem  állt  rendelkezésre  kellő  tapasztalat,  polgári  értékrend  és  nem 
létezett  polgári  közigazgatás.  Az  adaptációt  rövid  idő  alatt  kellett  elvégezni. 
Mindezekből következik, hogy a tapasztalatok hiányában és értékválasztási kényszer 
közepette  jöttek  létre  a  demokratikus  intézmények,  így  a  helyi  önkormányzati 



rendszerek  is.  Az  új  intézmények  kialakításakor  a  legnagyobb  hangsúlyt  a 
demokratikus  működésre,  az  autonómia  megteremtésére  helyezte  a  törvényalkotó, 
ennek  köszönhetően  a  gazdaságossági,  hatékonysági,  valamint  a  szakmai 
szempontokat  a  szükségesnél  kisebb  mértékben  vette  figyelembe.  Az  1990-ben 
létrejött  hazai  önkormányzati  rendszerben  lélekszámtól  függetlenül,  valamennyi 
település választópolgárai megkapták a helyi önkormányzás jogát. 
Így  egy  település  centrikus,  nagy  autonómiával  rendelkező,  széles  felelősségi 
rendszerre épülő szisztéma alakult ki. Történelmi érdem volt a rendszer alapjainak 
gyors  kiépítése,  és  működésének  elkezdése.  A  helyi  önkormányzatok  sikeres 
tevékenysége  nélkül  elképzelhetetlen  lett  volna  a  demokratikus  jogállam 
megszilárdulása,  a  helyi  közszolgáltatások  biztosítása.  A  változás  közös  érdeke 
mindenkinek, az önkormányzati struktúra és a működés, a finanszírozás jó néhány 
eleme  19  év  tapasztalatai  alapján  megérettek  a  változásra.  Tenni  kell,  mégpedig 
sürgősen,  adjanak  ehhez  erőt  és  jó  példát  Szent  István  államférfiúi  bölcsessége, 
örökérvényű  és  örök  értékű  történelmi  cselekedetei.  Köszöni  mindenkinek  a 
megtisztelő figyelmüket.
 

Az ünnepi köszöntő után Köleséri Dóra szeghalmi lakos előadásában hangzik el egy 
rövid vers az új kenyér tiszteletére, (vers: Balogh József Kenyér-himnusz töredék), 
majd átadásra kerülnek a kitüntetések.
 

Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási-művelődési vezető-főtanácsos: Dr. Jakó Károly 
Szeghalmi  Városi  Bíróság volt  elnökének,  az  igazságszolgáltatás  területén végzett 
kiemelkedően  magas  színvonalú  munkájának  és  a  településért  végzett  közéleti 
tevékenységének elismeréseként Díszpolgári Címet adományozott Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  109/2009.  sz.  határozatával.  Munkássága 
során támogatta és segítette a helyben dolgozó jogászok szakmai munkáját, ítélkezési 
gyakorlata mindenki által elismerést nyert.
Képviselő-testület  a  108/2009.  sz.  határozata  alapján  Pro  Urbe  kitüntetést 
adományozott Simon József Szeghalom, Szabadság tér 2/1. sz. alatti lakos részére, 
aki  aktívan  részt  vesz  jelenleg  is  a  város  közéletében.  Számos  rendezvényt, 
programot támogat. A Szeghalmi Sportegyesületben különböző funkciókat töltött be 
és  anyagilag  jelenleg  is  támogatja  az  egyesületet.  Azzal,  hogy  tevékenységével 
segítette  a  helyi  sportegyesületek,  civilszervezetek  sikeres  működését,  Szeghalom 
város hírnevének öregbítéséhez is hozzájárult. 
Ifj. Lovassy László marosvásárhelyi születésű, budapesti lakost példaértékű önzetlen 
adományozásáért szintén Pro Urbe kitüntetésben részesítette a Képviselő-testület a 
111/2009. sz. határozatával, mivel Szeghalom városban a Római Katolikus temetőben 
saját vagyonából, illetve a családtagok, és barátok anyagi hozzájárulásával kápolnát 
építtetett Szeghalom városának. Ezzel megvalósította szülei vágyát, akik a kápolna 
felépítésével kívánták a Katolikus Egyház iránti elkötelezettségüket, illetve hálájukat 
kifejezésre juttatni a szeghalmi befogadásukért.



 

Macsári József polgármester: A kitüntetetteknek gratulál,  majd átadja részükre a 
díszokleveleket, plaketteket és kifejezi elismerését kiemelkedő munkájukért.
 

Dr.  Jakó  Károly: Megköszöni  az  általa  igen  nagyra  becsült,  rendkívülinek  és 
rendhagyónak  nevezett  kitüntetést  mindenkinek,  akik  közvetlenül  vagy  közvetve 
részt vettek ennek adományozásában. A városba 50 éve sodorta az élet Debrecenből, 
és  itt  maradt  mindaddig,  amíg aktívan tevékenykedett,  ez idő alatt  Szeghalomhoz 
kötődött az életútja. Az igazságszolgáltatás munkáját tekintve, szerinte ezen a pályán 
lévők nem a toplisták gyakori szereplői, a népszerűség nem mindig egyezik meg a 
közakarattal, ez a foglalkozás jellegéből is adódik. Munkájának ellátásához többek 
között szükséges volt egy stabil, kemény családi háttér is, amely az eredmények és 
örömök megosztásán túl a kudarcok terén is osztozott  és nem kevés toleranciával 
viseltetett, ezért családjának is külön köszönetet mond. 
 

Simon József: Őszintén megköszöni  a  kitüntetést  mindenkinek.  Visszatekintve  az 
elmúlt  évtizedekre,  50  évnyi  munka  nyomán  ki  kellett  venni  részüket  mindig  az 
akkori  társadalmi  munkákból.  Itt  említi  meg,  hogy  a  törpe  vízmű  társulat 
megalakításakor  társadalmi  munkaként  kapta  a  település,  hogy  a  földmunkát 
Szeghalom végezze el,  és ebben aktívan és szívesen vette ki részét  a nagyközség 
idejében.  Később a várossá fejlődés idején is igyekezett tevékenyen részt venni a 
közfeladatokban. Amennyiben mérleget vonna az eddigi évek alapján, elmondhatja, 
hogy valójában többet  kapott  a  várostól,  a  nagyközségtől,  mint  amit  ő  nyújtott  a 
településnek, de amit adott, azt tiszta szívből adta. Számára nagy megtiszteltetés a 
kitüntetés, és ígéri, hogy az elkövetkezendő éveket is igyekszik úgy eltölteni, azzal a 
céllal, hogy a város boldoguljon, minél szebb és gazdagabb legyen.
 

Ifj.  Lovassy  László: Megköszöni  a  részére  adományozott  kitüntetést.  A családja 
Erdélyből származik, gyermekkorát a gyulafehérvári Püspökségi Plébánia közvetlen 
közelében tölthette el, itt már a szüleinek, illetve nagyszüleinek köszönhetően nagyon 
fiatalon  részesülhetett  a  hit  ajándékában,  amit  az  eddigi  élete  során  igyekezett 
megtartani. 1988-ban került a családjuk Szeghalomra, és a szeghalmi befogadásuk 
részeként próbált olyasmiben gondolkodni, ami Szeghalom városát is előrébb tudja 
vinni.  Nem utolsósorban  a  szüleinek  fájdalmas  távozása  volt  az,  ami  a  kápolna 
építésére ösztönözte. Szent István király ünnepén a Plébános úr nevében szeretettel 
meghív mindenkit a 18 órakor kezdődő szentmisére, amely a temető kápolnájában 
kerül  megrendezésre.  Családjuk  egyik  híressége  Szilágyi  Zsolt  sepsiszentgyörgyi 
művész is megtiszteli jelenlétével az eseményt, és erre mindenkit szeretettel várnak.
 

Az ünnepi műsor további részét ismét a Pro Musica kórus előadása színesíti, majd 
befejezésként elhangzik a Szózat.



 

Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási, művelődési főtanácsos: Az ünnepi ülésen 3 fő 
jeles  személyiséget  tüntetett  ki  Szeghalom  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete. Korban, végzettségben, foglalkozásban mind különböznek egymástól. 

Egy valamiben mégis egyformák: mindhárman sokat tettek Szeghalom fejlődéséért és 
kiemelkedő munkájuk példaértékű.
 

Macsári  József  polgármester: Az ünnepség zárásaként  a  Szózat  elhangzása után 
pohárköszöntőt mond az ünnepeltek, és jelenlevők tiszteletére. Kifejezi örömét, hogy 
minden évben lehetősége van az Önkormányzatnak ilyen kitüntetéseket átadni, és ez 
azt jelenti, hogy vannak ma is olyan polgárok, akik önzetlenül tudnak tenni ezért a 
városért,  és  a  város  elismeri  ezt  a  tevékenységüket.  Befejezésül  megköszöni 
mindenkinek a megjelenést, és az ünnepi testületi ülést lezárja.
 

Kmf.
 

 

                   Macsári József                                  Dr. Oláh Ernő
                   polgármester                                     címzetes főjegyző
 

 

 

 

 

 


