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J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatal dísztermében a Képviselı-
testület 2010. augusztus 20-i ünnepi ülésérıl 
 
Jelen vannak:  

- Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester, 
Kovácsné Kincses Anikó, Dr. Farkas Erzsébet, Hegyesi Zsuzsanna, 
Nagy Gábor, Bartis Márton önkormányzati képviselık; 

- Kupai Lászlóné, Vermes Péter PRO URBE kitüntetésben részesülık,  
- Valastyánné Gyıri Piroska aljegyzı, Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási-

kulturális vezetı-fıtanácsos, valamint a Polgármesteri Hivatal 
irodavezetıi, Gali Mária jegyzıkönyv-vezetı 

valamint a meghívott elıadók, és vendégek 
 
Napirend: Pro Urbe kitüntetések ünnepélyes keretek közötti átadása 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási- kulturális vezetı-fıtanácsos: A Himnusz 
elhangzása után köszönti a megjelenteket, a televíziónézıket a város 2010. 
augusztus 20-i ünnepi ülésén. Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete évrıl-évre kitüntetéssel ismeri el azoknak a személyeknek a munkáját, 
akik kiemelkedı tevékenységükkel, aktív közösségi munkájukkal, önzetlen 
segítségükkel vesznek részt a város közéletében. Ez évben Kupai Lászlónénak 
és Vermes Péternek adományozott a Képviselı-testület PRO URBE díjat, akiket 
nagy megtiszteltetéssel köszönt. 
Az ünnepi ülés kezdetén a „Szeghalom, az én városom” címmel hirdetett 
rajzpályázatra érkezett alkotások készítıi részére könyvjutalom átadására kerül 
sor. Macsári Elizabett, Pántya Petra Virág, Kovács Boglárka, Macsári Dzsenifer 
és Kovács Brigitta vehette át munkájáért a jutalmat, mivel a pályázatnak 
megfelelıen lerajzolták, hogy mit változtathatnának meg a környezetükben, 
illetve milyennek szeretnék látni városukat. 
 
Macsári József polgármester: Tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket, 
képviselıtársait és megnyitja a Képviselı-testület díszülését. Az augusztus 20-i 
állami ünnep alkalmából megemlékezik Szent István király életérıl az ünnepi 
beszédjében. (Ünnepi beszéd teljes anyaga mellékelve a jegyzıkönyvhöz.) 
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Az ünnepi ülés részeként, Baraksó Szabolcs elıadásában hangzik el Tőz Tamás: 
Szent István király címő verse. 

Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási-kulturális vezetı-fıtanácsos: Az ünnepi 
elismerések átadása következik. Elsıként Kupai Lászlóné Sárréti Népdalköri 
Egyesület vezetıjét köszönti a kitüntetés átadása kapcsán. Méltatja az 1980-tól 
Népdalkörben alapító tagként való tevékenységét, amelynek 7 éve elnöke. Az 
együttes évente 13-15 alkalommal vesz részt fellépéseken, versenyeken a 
környezı és távolabbi településeken, rendszeres szereplıi a városi 
rendezvényeknek. Szorgalmuknak, kitartásuknak köszönhetıen bronz, ezüst, 
arany minısítések után a múlt évben negyedik alkalommal nyerték el a magas 
népzenei kitüntetést, az Arany Páva díjat, Martfőrıl pedig a zsőri különdíját 
hozták haza. Nagy András Balázs mővészeti vezetıvel 3 éve együtt irányítják a 
100 tagú együttest. Kupai Lászlóné közel 30 éves áldozatos munkájával 
jelentısen hozzájárult a Sárréti Népdalköri Egyesület sikeres mőködéséhez, 
ezzel öregbítve Szeghalom város jó hírnevét. Ezért részére Szeghalom Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete a 82/2010. sz. határozatában foglaltak 
alapján PRO URBE díjat adományozott.  
Ugyancsak ebbıl az alkalomból köszönti Vermes Pétert a szeghalmi Billerck 
Kft. vezetıjét, akinek a Képviselı-testület a 78/2010. sz. határozatával szintén 
PRO URBE díjat adományozott a több éves kiváló vezetıi tevékenységéért, 
Szeghalom Város Önkormányzatának, valamint a város rászoruló lakóinak 
nyújtott önzetlen támogatásáért. 2003-ban a Billerbeck közel 200 fıt 
foglalkoztató szeghalmi üzemében kapott feladatot, és céljai elsısorban a Kft. 
fejlıdésének támogatására, a termelés növelésére, illetve a minıség folyamatos 
javítására irányultak. Vezetıi tevékenységére jellemzı, hogy mindig a 
munkatársak bevonásával, csapatmunkában dolgozik. Vermes Péter igyekezett 
mindig, hogy a vállalkozás és a kisváros együttélése minél harmonikusabb 
legyen, ezért folyamatosan tájékozódnak arról, hogy hogyan mőködhetnek közre 
a közösség és a szeghalmi lakosok érdekében. Azért, hogy a város megtartó 
ereje növekedjék, és mindazok, akik nem nagyvárosi nyüzsgésben, hanem 
emberközeli vidéken szeretnék élni mindennapjaikat, élhetı és szerethetı helyet 
találjanak itt. 
 
Macsári József polgármester: A kitüntetetteknek gratulál, majd átadja részükre 
a díszokleveleket, plaketteket és kifejezi elismerését a Képviselı-testület 
nevében kiemelkedı munkájukért. 
 
Kupai Lászlóné: Tisztelettel köszönt minden megjelent vendéget a Szent István 
ünnepén, külön a Képviselı-testület tagjait. Nagy örömmel fogadta a 
megtiszteltetést, a Pro urbe díjat, amelyet nagyon sok segítıjének köszönhet, 
hogy eddig eljutott. Sok segítséget kapnak a Polgármesteri Hivataltól, illetve sok 
támogatója van Egyesületüknek, amely számukra nagy segítséget jelent. Nagy 
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öröm számukra, amikor egy-egy fellépésen elkísérik a Népdalkört szeghalmiak, 
hiszen ez számukra erıt és biztatást ad. Mindenkinek szeretné megköszönni ezt 
a kitüntetést, és kéri az Egyesület további támogatását, ehhez kíván mindenkinek 
jó erıt és egészséget. Kívánja, hogy találja meg mindenki a munkájában a 
sikereket, és azt a boldogságot, amit ma személyesen átélhet ezen az 
ünnepségen. Az életben biztos családi hátteret kíván mindenkinek, amelyet 
nagyon fontosnak tart a boldogulásban, és még egyszer megköszöni a részére 
adományozott díjat. 
 
Vermes Péter: Szeretné nyilvánvalóvá tenni, hogy ez a díj az általa vezetett cég 
és csapata felé juttatja kifejezésre az elismerést, amit ezennel mindenki nevében 
sajátos alázattal köszön meg.  
Nagyra becsüli a környezetet, ahol az általános mérce szerinti elvárás, hogy 
helytálljon az ember holnap is azért, amit tegnap tett, vagy mondott. Igyekszik 
ezt a cégvezetésben is naponta feltétlen szempontként érvényre juttatni. „Együtt 
keressük a kenyerünket” mondja, és tevékenykednek érte naponta, a cég és a 
személyek kölcsönös elkötelezettségben. Ez – tehát a meggyızı erejő 
együttmőködés, nem pedig annak bármilyen vezetıje – a záloga, hogy a 
Billerbeck Szeghalmon sikeresen tevékenykedik, és igyekszik bıvülni. 
Felemelı ez a kitüntetés, mert visszaigazolja a törekvéseiket, hogy nemzetközi 
középvállalatként is elismert tagjai lehetnek egy büszke helyi közösségnek, ahol 
a kölcsönösség-tisztesség-szolidaritás-megbecsülés alkotja az erıteret és 
Szeghalom szerencsés, hogy ilyennek ad hont. Ugyanakkor lekötelezi az 
elismerés, és igyekszik a további tevékenységükkel biztosítani a Képviselı-
testületet, hogy nem kapkodták el a döntést. 
A kitüntetéshez járó pénzjutalmat teljes egészében a Szeghalmi Hagyományırzı 
Egyesületnek ajánlja fel, és át is adja az Egyesület vezetıjének. Kéri, hogy ezt 
használják fel eszközként a kitőzött céljaik megvalósításához. 

    
Túri János Hagyományır Egyesület elnöke: Nagy tisztelettel megköszöni a 
felajánlást, és átadja Vermes Péter úrnak ajándékukat az Egyesületbe dísztaggá 
avatásról szóló oklevéllel együtt. 

 
Az ünnepi mősor további részét a Sárréti Népdalköri Egyesület elıadása 
színesíti Erdélyi népdalcsokorban. Múlt évben a Kórusok Országos Szövetsége 
ezt az összeállítást Arany Páva díjban minısítette. 
 
Nagyné Hajdu Erzsébet oktatási- kulturális vezetı-fıtanácsos: Megköszöni 
a Népdalkör tagjainak és Baraksó Szabolcsnak a színvonalas közremőködését, 
és az ünnepség zárásaként felkéri a jelenlevıket, hogy énekeljék el a Szózatot. 
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Macsári József polgármester: Az ünnepség zárásaként, a Szózat elhangzása 
után pohárköszöntıt mond az ünnepeltek, és jelenlevık tiszteletére. Kifejezi 
örömét, hogy a mai napon 2 fı részére PRO URBE kitüntetést adhatott át a 
Képviselı-testület nevében. Befejezésül megköszöni mindenkinek a 
megjelenést, és az ünnepi testületi ülést lezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
 Macsári József                               Valastyánné Gyıri Piroska 
           polgármester                      aljegyzı 


