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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. január 23-án megtartott ünnepi 
üléséről. 
 
Jelen vannak: csatolt jelenléti íven felsoroltak.  
 
Nyári Szilvia köszöntötte a megjelent vendégeket. Felkérte Hunyadkürti Györgyöt, a Csiky 
Gergely Színház színművészét „Tornai József: Egy mondat a szabadságról – változat Illyés 
versére” című versének elmondására. A vers elhangzása után pedig felkérte Szita Károly 
polgármestert köszöntőjének elmondására. 
 
Szita Károly polgármester: „Tisztelt Kaposváriak! Kedves Barátaim! 
300 évvel ezelőtt adott letelepedési jogot Kaposváron Esterházy Pál nádor. Azt követően, 
hogy a Rákóczi szabadságharc kuruc-labanc összecsapásai során 1705-ben és 1708-ban 
kétszer is leégett városunk és csaknem teljesen elnéptelenedett. 1712-ben mindössze 9 család 
élt itt.  
Koacs Tamás, Pölöskei Tamás, Halász Márta, Varga Miklós, Toth István, Kis István, Koacs 
Mátyás, Molnár Jakab, Kőrtinte István. 
Ez a kilenc család olyan számunkra, mint Rómának Romulus és Rémus. Ők kilencen 
alapították újra városunkat, s tettek tanúbizonyságot küzdésről, kitartásról, szeretetről, 
elkötelezettségről. És most álljon itt kilenc név a mai kaposvári életfáról is. ÁBC rendben az 
első kilencé, hogy a mai generációk is érezzék: e várost a mindennapok embere alapította 
újra, s a mindennapok embere alakítja ma is sorsát, tervezi jövőjét. 
Aba Cintia Barbara, Agócs Luca Eszter, Ambrus Bence, Ambrus Viktor, Andalics Balázs, 
Andok Máté Levente, András Dániel János, Andrikó Benedek Sándor, Andruskó Adrián. 
Ők kilencen őrzik nevükben az akkori kilencek emlékét is. 
 
Tisztelt Kaposváriak! 
Amikor a régmúltat tanulmányozzuk, a jövőt tervezzük. A történelem arra jó, hogy a múlt 
eseményeiben, cselekedeteiben kémleljük a jövőt. S a múltunk csak akkor érdekes, ha az  
akkor történtekből okulva képesek vagyunk elkerülni a bajt, a rossz utat, s meglelni a jót, a 
helyeset. Én hiszem, hogy Kaposvár jól tanulmányozza saját történelmét. A szinte porrá égett 
város, főnixmadárként éledt újra, évszázadok kemény munkájával épült, alakult és fejlődött, s 
ért el a mi korunkig, hogy mi is hozzátegyük Kaposvár történetéhez azt, ami módunkban áll,  
ami tehetségünkbő l telik. Hogy szégyent nem hoztunk eleinkre, azt mutatja maga a város, 
mutatják az itt élő emberek, mutatják a tekintetek, a munkában kérgesedett tenyerek, mutatja 
maga a közösség. Erősek, elhivatottak vagyunk, olyan emberek, akik bíznak magukban, s  
képesek a legnagyobb baj közepette is helytállni. Hálásan köszönöm Önöknek, minden 
kaposvárinak az elmúlt esztendő kitartását, a tetteket, az odafigyelést másokra, a bölcsességet. 
Köszönöm az elvégzett munkát és azt, hogy emelt fővel és bátran szembenéztek a legnagyobb 
kihívásokkal is. S nem feledve, hogy egy város jelen történelmét nagyban meghatározza a 
múlt, hálás szívvel mondok köszönetet az előttünk járó nemzedékek munkájáért is. Köszönöm 
szüleink, nagyszüleink kitartását és töretlen hitét.   
Köszönetet mondok, mert a mögöttünk hagyott egy év minden napja iszonyatosan nehéz volt.  
És bár nehéz volt mindenkinek, közben e város mégis sikeres akart lenni. Kaposvár azért 
épül, hogy az itt élőknek jobb legyen. A kaposvári ember nem elégszik meg azzal, hogy úgy 
él, ahogyan tud, hanem azért dolgozik, hogy úgy élhessen, ahogyan szeretne.  
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A bölcsesség s a jó tulajdonságok igencsak elkélnek a mai időkben. Olyan korszakban, 
amikor minden lebeg, minden bizonytalan, amikor a bennünket körülvevő világ nem tűri a 
lassúságot és lustaságot, nem tűri, ha valakik, egy közösség nem az újat, a jobbat keresi. A mi 
korunk egy bizonytalan kor. A XXI. század első évtizedének legnagyobb hiánycikke nem a 
pénz, hanem a biztonság. A ma élő polgárok legnagyobb réme a biztonság hiánya, a 
bizonytalanság. Bizonytalanság az egész jövőt illetően. De miként Arkhimédész mondta: 
„Mutassanak nekem egy biztos pontot, és kimozdítom sarkából a földet!” 
Nos, nekünk, maiaknak ezt a biztos pontot kell megteremtenünk minden generáció, minden 
kaposvári számára. A gyermeknek ott kell legyen a biztonságos szülői háttér. A szülőnek a 
biztos megélhetés, a fiatalnak a biztos holnap, az idősnek a biztonságos jelen. A dolgozónak a 
munkahely biztonsága, a rászorulónak a biztonságos segítség, a betegnek az ellátás  
biztonsága. A biztonság az, amelyre ahhoz van szükségünk, hogy cselekvők maradhassunk. 
Cselekvők, mint a kilencek voltak. 
 
Tisztelt Ünnepi Közönség! 
Ezért a város, Kaposvár legfontosabb célja, hogy minden polgára számára biztonságot 
nyújtson. Biztonságos pont legyünk, amelynek bárki itt élő nekivetheti a hátát, ha bajba kerül 
vagy szorong az őt körülvevő bizonytalan korban. Ha szétnézünk a világban láthatjuk, hogy 
azok az országok, nemzetek erősek, ahol az emberek hisznek saját sikerükben, segítik 
nemzettársaikat, fontos számukra az összetartozás, s ezért tudják, hogy számíthatnak 
egymásra. 2012-ben nálunk is ez alapozhatja meg a szociális biztonságot.  
Kevesen tudják, de csak az elmúlt pár esztendőben naponta 10 millió forinttal gyarapítottuk a 
város vagyonát. Jó, hogy ezt tettük, hiszen tudjuk, a vagyon biztonságot kölcsönöz. De 
megőriztünk több mint négyezer munkahelyet is, mert a munka is a megélhetés, a biztonság 
alapja. Saját kézben tartjuk a közösségi szolgáltatásokat, nem privatizálunk, mert így vagyunk 
képesek biztonságosan ellátni a város polgárait vízzel, távfűtéssel, így vagyunk képesek 
biztonságosan működtetni más szolgáltatásainkat. 
2012 nehéz év lesz. Tudjuk és számolunk vele. A válság rossz, mert bizonytalanságot hoz. És  
aki bizonytalan annak nehéz minden pillanat. Ezért sem engedünk legfontosabb célunkból, 
hogy a város biztonságos pont legyen minden kaposvári életében. Nem engedünk abból, hogy 
mi legyünk a kaposváriak számára az arkhimédészi pont. Mi legyünk, akikre számíthatnak az  
itt élők a bajban, ha vihar közeleg, ha elbizonytalanodnak. 
 
Kedves Barátaim! 
Meg kell vallanom Önöknek, nem győzök elég hálás lenni a kaposváriaknak, hogy 
belevágtunk a város fejlesztésébe. A belvároséba, az ipari parkba, a fürdőbe, a piacba, az  
Együdbe, a Desedába vagy a lakótelepekébe, s még sorolhatnám. Ma már látható, a fejlődést 
elősegítő források tekintetében az utolsó pillanatot ragadtuk meg, az utolsó szabad 
pénzforrásokat szereztük meg a város számára. Könnyen belátható, ha a város nem él a 
forrásbevonás lehetőségével, és nem indítja el nagyarányú fejlesztési programját akkor 
legalább 10, de inkább 15 évig erre bizonyosan nem lett volna lehetősége. S áldom az  
eszünket, hogy nem hallgattunk az ellenzőkre, nem hallgattunk azokra, akik abban érdekeltek, 
hogy ne történjék semmi, mert a rossz az nekik jó. Gondolják csak meg! A mai helyzetben 
mindezt megvalósíthatnánk-e? Lenne-e rá pénzünk, lehetőségünk, amikor éppen pénzből van 
a legkevesebb a világban? És nem sajnálnánk-e, hogy a lehetőséget elmulasztottuk? De igen, 
minden nap azt mondanánk, hogy bezzeg a kilencek képesek voltak építeni a várost, mi pedig 
csak ültünk a babérjainkon. Szerencsére nem ezt tettük. S így gyarapodhatott a vagyon a napi 
10 millióval. Így lehet most biztonságos a szolgáltatás, így lehet erős a város! Az elmúlt két 
évtizedben Kaposvár mindig nagy célokat tűzött ki maga elé és a város közössége e célokat  
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rendre el is érte. Nem is tehettünk másként, mert a városunk egészének lemaradása olyan 
nagy volt, hogy apró lépésekkel csak nőtt volna mindez. Nekünk mindig kétszer akkorát  
kellett lépnünk, mint másoknak azért, hogy a korábbi évtizedek lemaradását behozzuk, esetleg 
reményünk legyen az előzésre. Örömmel és nem kis büszkeséggel jelentem, hogy behoztuk és 
előztünk, minőségi értelemben is versenyképes, európai településsé alakítottuk Kaposvárt.  
A város sikeres és ebben kiemelt szerepük volt Kaposvár polgárainak, közösségeinek. A város  
szekerét a helyes irányba a politikától egyre távolabb tartják és ezért voltunk képesek 
helytállni. Ennek eredményeként Kaposvár történelmi megújuláson ment keresztül, amelyre 
máskor évtizedek alatt volt csak példa, ha volt egyáltalán.  
     
Tisztelt Kaposváriak! 
2012-ben is újabb és újabb teendők várnak ránk, amelyben képviselőkre éppúgy számítok, 
mint Kaposvár polgáraira, biztatásukra és gondolataikra. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de 
számunkra a lehetetlen nem létezik. Egy válságot már megnyertünk és ez ad nekünk erőt a 
mostani még nagyobb legyőzésében is. Miközben szorító pénzügyi kényszer uralja a világot, 
mi az újabb válságból is győztesen akarunk kikerülni. Miközben mások hitel után futnak, mi 
visszafizetni fogunk. Azt vállalom, hogy – igazodva a világ történéseihez – egy lépéssel ismét  
a vetélytársak elé fogunk kerülni.  
 
Kedves Barátaim! 
Kaposvár eddig is maga alakította a sorsát, s ezt sikerrel tette. Most sem lehet ez másként. 
Felismerni a jövőt, az abban rejlő lehetőségeket, s a magunk javára fordítani minden 
körülményt. Egy, s igazán csak egy dolgot szeretnék most, a város  napján kérni Önöktől: Azt 
kérem, mindig bízzanak egymásban, mindig bízzanak a város közösségében, mindig bízzanak 
magukban s magunkban, mert együtt, összefogással a legnehezebb pillanatokon is úrrá 
lehetünk! 
 
Sikert és biztonságot kívánok Önöknek 2012-ben a 300 évvel ezelőtt élt és a mai kilencek 
évében! Isten éltesse Kaposvár valamennyi polgárát és adjon nekünk jókedvet és bőséget.”  
 
Nyári Szilvia elmondta, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy méltó módon 
megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, közösségeknek, 
szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez, jó hírnevének 
öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket és díjakat adományozza: 
 
 

Az „Év Sportolója” díjat 
 
Gyenesei Leilának az Építők Atlétikai Club kettős igazolású versenyzőjének, az öttusa 
sportágban Világ-, Európa- és magyar bajnok sportolónak. Öttusa sportágban, a 2011-es  
évben, negyedik alkalommal szerzett egyéni felnőtt magyar bajnoki címet szerzett. A 
világbajnok és Európa-bajnok magyar öttusa női váltó, valamint az Európa-bajnok női csapat 
tagja. 2011-ben sport kategóriában megkapta a Junior Prima Primissima díjat. 
Szövetségi kapitány: Pálvölgyi Miklós. 
Edző: Ács Lajosné. 
Gyenesei Leila pénzjutalmát felajánlja az egyesületében sportoló utánpótláskorúaknak. 
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dr. Csima Ferencnek, Kaposvári Vízügyi Sport Club versenyzőjének. 1982 óta a Kaposvári 
Vízügyi Sport Club kajakosa, ahol jelenleg az elnökség munkájában is részt vesz. Sport 
pályafutása a mastersek mezőnyében teljesedett ki, ahol 42 magyar bajnoki és 7 világbajnoki 
címet szerzett egyes, páros és négyes hajóegységekben. 2011-ben a rangos nemzetközi 
helyezései mellett háromszoros világ- és ötszörös magyar bajnok. 
Edzője Faludy András. 

 
Fino Kaposvár Röplabda SE férfi tizenháromszoros bajnok és a tizennégyszeres 
kupagyőztes csapatának a röplabda sportban elért kimagasló eredményeiért. A 2011-es  
esztendőben, a Magyar Röplabda Kupában és a Nemzeti Röplabda Bajnokságban ismételten 
első helyezést értek el. 
Csapatkapitány: Hoboth Ákos 
Edzők: Kántor Sándor, Horváth Dániel 
Hoboth Ákos és Kántor Sándor külföldön tartózkodik, ezért kérte Nagy József csapattagot a 
díj, Horváth Dániel edzőt a jutalom átvételére. 
 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetést 
adományoz azoknak a kaposvári polgároknak, akik szakmai vagy társadalmi 
tevékenységükkel nagymértékben előmozdították a város tudományos, szellemi, gazdasági 
vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívták a polgárok megbecsülését. Továbbá a 
Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben kiemelkedő szakmai 
felkészültséggel dolgozóknak, akik magatartásukkal és munkájukkal jelentős mértékben 
előmozdították az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát. 
 
 

„Kaposvár Város Szolgálatáért” kitüntetésben részesülnek: 
 
- Balogh József, a Kaposvári Egyetem főiskolai adjunktusa 

Balogh József úr diákokkal való külföldi tartózkodása miatt később veszi át kitüntetését. 
       

- Cziráki Dalma, a Kisfaludy utcai Általános Iskola nyugalmazott tanára 
 

- Halmos László, Bartók Béla Úti Általános Iskola nyugalmazott tanár 
 

- Herczeg Balázs, motorversenyző 
 

- Hollósy Tibor, a Kométa ’99 Zrt. ügyvezető igazgató-helyettese 
 

- Jambrich Liza, keramikus művész 
 

- Kóró István, Nagyboldogasszony Székesegyház nyugalmazott karnagya 
 

- Lőrincz Sándor, újságíró, vezető főtanácsos 
 

- Merganczné Horváth Helga, ellenőrzési irodavezető 
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- Pap József, egykori olimpiai kerettag birkózó 
 

- Péter Attila, sportrendezvény-szervező 
 

- Szili Zoltán, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 
zenetanára 
       

- Szirják Imréné, a Műszaki és Pályázati Igazgatóság irodavezetője 
 

- Varga Zsuzsanna, a Csiky Gergely Színház színművésznője 
 

- Vargáné Friss Judit, a Gárdonyi Géza Tagiskola nyugalmazott tanára 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár Városért” kitüntetést adományoz 
azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a 
művészetek, a fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén 
kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, 
hírnevének növeléséhez. 
 
 

„Kaposvár Városért” címet adományoz: 
 

dr. Benczéné Csorba Margit intézményvezetőnek. 1974. óta dolgozik gyógypedagógusként, 
1993-tól igazgató-helyettes – diákotthon-vezető, majd 1998-tól igazgató. Közel négy évtizede 
foglalkozik a város óvodás- és iskoláskorú, speciális nevelési igényű gyermekek oktatásával, 
nevelésével. 2003-ban, vezetésével jön létre az ország első, tanulásban és értelmileg 
akadályozottak gyógypedagógiai szolgáltató központja, a Bárczi Gusztáv Módszertani 
Központ. Szakvezető gyógypedagógusként hosszú évekig nagy elhivatottsággal adta át  
tapasztalatait, és oktatta a város, a megye, az ország leendő gyógypedagógusait.  
Folyamatosan képezi a Kaposvári Egyetem hallgatóit, gyógypedagógiai szakértőként a város 
és az ország pedagógusait, gyógypedagógusait, pszichológusait. Publikációival, előadásaival 
országos elismertséget szerzett, példát és utat mutatott az integrációt segítő gyógypedagógia 
megújulásához. Szakmai tevékenységét áthatja a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok 
társadalmi beilleszkedésének és elfogadtatásának támogatása. Kezdeményezésére jött létre az 
„Add a kezed” Alapítványt, amely a tanulók személyiségfejlesztését hivatott támogatni.  
Széles körben elismertek az iskola tanítványai, országos, világversenyeken és paraolimpiákon 
elért kitűnő sporteredményei. Példaértékű gyógypedagógiai munkásságáért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez, 
 
Professzor Dr. Csapó Jánosnak, a Kaposvári és a SAPIENTIA Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem professzorának. Okleveles vegyész és állattenyésztő mérnök, az MTA 
doktora. 1974. óta dolgozik a Kaposvári Egyetemen. 1996-tól egyetemi tanár, 1997. január 1-
től két ciklusban a Kar tudományos dékán helyettese. A Kaposvári Egyetem publikációit  
megjelentető kiadvány alapító főszerkesztője, valamint a Sapientia Egyetem publikációs  
gyűjteményének felelős szerkesztője. Több ciklusban a Kémiai Intézet igaz gatója és a 
Biokémiai és Élelmiszerkémiai tanszék vezetője. 2006-tól az újjászervezett Kémiai-Biokémiai 
Tanszék vezetője és az Analitikai Laboratórium önelszámoló egység igaz gatója.  
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A Kaposvári Egyetemen hat, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 
Campusán négy kémiai jellegű alapozó tárgy felelős oktatója, utóbbinál 2005. októberétől 
teljes jogú egyetemi tanár, illetve az Élelmiszer-tudományi Tanszék alapító tanszékvezetője. 
A Kaposvári és a Debreceni Egyetemen angolul oktatja a biokémiát, az élelmiszer-kémiát és  
az élelmiszer analitikát. Közel ezer tudományos publikációt jegyez. Két ciklusban titkára, egy 
ciklusban pedig elnöke a Somogyi Tudósklubnak, 1992. óta elnöke a Tudományos Életért 
Közalapítványnak, 2000-től pedig a Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítványnak. 1997-
ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2005-ben nemzetközi színvonalú oktatói 
tevékenységéért a Szent-Györgyi Albert Díjat, 2006-ban pedig az ugyancsak nemzetközi 
színvonalú tudományos kutatói tevékenységéért a Charles Simonyi kutatói ösztöndíjat. Kiváló 
oktatói és tudományos munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár Város hírnevének 
öregbítéséhez. 
 
dr. Sebestény Tamásnak, nyugalmazott megyei bírósági tanácselnöknek. 1968-ban szerzett 
diplomát a Pécsi Tudomány Állam- és Jogtudomány Karán. A bírói hivatásra készülve 
fogalmazó éveit a Kaposvári Járásbíróságon töltötte, 1971-ben bíróvá nevezték ki, 1980-ban 
megyei bírósági bíró, majd a Kaposvári Városi Bíróság elnökhelyettese, 1986-tól megyei 
bírósági tanácselnök. Betöltötte a Megyei Bíróság megbízott elnökhelyettesi tisztségét, majd 
egy cikluson keresztül a Polgári Kollégium vezetője volt. Lelkiismeretes munkájáért több 
kitüntetést kapott: 1976-ban az Igazságügy Kiváló Dolgozója, 1987-ben Munkaérdemrend, 
2006-ban Juhász Andor díj, 2009-ben a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztje kitüntetést. 
Munkáját mindig hivatásnak tekintette, részt vett a fogalmazók képzésében, a kezdő bírák 
oktatásában, több mint 20 éven keresztül a Jogi Szakvizsgabizottság, a jogi egyetemi 
záróvizsga bizottság tagja volt, emellett oktatott öt éven keresztül középiskolában, majd az 
Igazságügyi Ügyintézői Főiskolán. Kiemelten foglalkozott a polgári jog szakterületen belül a 
családjoggal, több tanulmánya jelent meg, társszerzője a Családjogi Törvény 
Kommentárjának, dr. Weisz Emília professzor asszony vezetésével a Kodifikációs  
Bizottságban végzett tevékenysége, széles körű szakmai elismerést váltott ki. Különböző 
társadalmi szervezetekben végzett tevékenységéért számtalan elismerést kapott. A 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban hosszú éveken keresztül a jogi szakosztály 
elnökeként végzett ismeretterjesztést, több éven keresztül a TIT megyei alelnöke. Dolgozott 
az Önkormányzat Jogi Bizottságában és a jogászegyleti munkáját is szakmai elismerés övezte.  
Évtizedek óta vesz részt a Választási Bizottságok munkájában és jelenleg az I. számú 
Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság elnöke. Több mint 40 évi bírói szolgálata után - 
immár nyugdíjas, - unokáinak adja át humorral és szeretettel tudását, igyekszik a teniszben 
helytállni és szakmai tapasztalatait feldolgozni. Bírói és közéleti munkájáért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez. 
 
A Luckympex Fémmegmunkáló és Elektronikai Kft-nek. A gépgyártással, azon belül is 
élelmiszeripari gépek, elektromos vezérlőszekrények és berendezések előállításával,  
szerelésével foglalkozó gyorsan növekvő vállalatnál folyamatos ingatlan-beruházás, 
infrastrukturális és technológiai fejlesztés zajlik. A gazdasági világválság idején is kettő új 
üzemcsarnokkal bővítették a céget. Kertész György a cég ügyvezetője eltökélt a fejlesztésben, 
új csarnokok és a korszerű gépek üzembe helyezésével magasabb színvonalon tudják 
kielégíteni a megrendelői igényeket. A cégvezetés nagyfokú hangsúlyt fektet arra, hogy a 
fejlesztések a környezetvédelmi elvárásoknak is maximálisan megfeleljenek. Különös  
figyelmet fordítottak korszerű fűtésrendszer és világítástechnika kialakítására, valamint a 
zajterhelés csökkentésére. A beruházások kiemelt szempontja a munkavégzés  
hatékonyságának és minőségének növelése, és a cég piaci pozíciójának erősítése. A vállalat  
2011. évben kiemelkedő mértékű, közel 80%-os termelésbővülést ért el, melynek 
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köszönhetően árbevétele elérte az 1,7 milliárd forintot. A tudatos fejlesztéseknek és a 
rendelésállomány növekedésnek köszönhetően 2011-ben 82 új munkahelyet teremtett, ezzel a 
társaság létszáma meghaladja a 200 főt. A város gazdasági életében betöltött szerepéért, 
valamint új munkahelyek teremtéséért.  
A kitüntetést átveszi Kertész György cégtulajdonos, ügyvezető és felesége. 
 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet 
adományoz a megyei jogú város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagas ló 
életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar vagy 
külföldi személyeknek, akik a gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életben 
maradandót alkottak, illetve egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az  
egyetemes haladás, kultúra vagy művészet ügyét hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy 
közvetve városunk tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez. 
 

„Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz: 
 

dr. Gáspár Ferenc tanácsadó főorvosnak A Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvos  
tudományi karán diplomázott, majd 1966-1972. között a kaposvári Rendelőintézet fogászatán 
dolgozott. 1972–ben a Megyei Kórház Szájsebészeti Osztályára került, ahol 1977-ben 
adjunktus, 1985-ben főorvos, 1992-től osztályvezető főorvos, megyei sztomatológus  
felügyelő szakfőorvos, a megye fogászati és szájsebészeti ellátásának szakmai vezetője. 1991-
1994. között a Megyei Kórház Igazgatói Tanácsának tagja. Jelenleg is több művészeti és civil 
szervezetben, illetve vezetőségében tevékenykedik: Rippl-Rónai Ödön Művészeti Alapítvány, 
Múzeumegylet Alapítvány, Kép-Írás Alapítvány, Somogyi Paletta Művészetért Egyesület, 
Kaposvári Polgári Kaszinó, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Kaposvári Csoportja. 2001-
ben orvosi, közéleti,  művészettörténeti munkásságáért „Kaposvár Városért”, majd 2003-ban 
gyógyító, oktató tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje 
kitüntetésben részesült. Rippl-Rónaival kapcsolatos kutatásai új színnel bővítették a kaposvári 
festőóriásról alkotott képet. Rippl-Rónai József köztéri ábrázolása az ún. „Szamaras kordé” 
szakmai vitájában kiállt a szobor megvalósítása mellett, amely a városlakók kedvencévé vált.  
Kórház és helytörténeti munkásságának eredményeként számos, rejtett vagy árnyalásra 
szoruló összefüggést feltáró közleménye jelent meg, illetve áll megjelenés előtt.  
Gyógyító és közéleti munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez. 

 
dr. Gáspár Ferenc tanácsadó főorvos: „Tisztelt Notabilitások, együtt ünneplő közösség! 
Hölgyeim és Uraim! 
Mindazon kitüntetettek nevében szólva, akik szeretett városunk határozata alapján méltónak 
ítéltettünk az elismerésre, hálás köszönetet mondok valamennyiüknek, akiknek 
közreműködése, bíztatása, szeretete, támogatása, a körülmények és a háttér megteremtése 
lehetővé tette a méltatott teljesítmények elérését. A hangsúlyok kinél-kinél máshová 
helyezhetők, de a család, a munkatársak, a barátok, vagy akár csak egy-egy felénk villanó 
nyílt tekintet jelentette azt, hogy nem homokra kellett építkeznünk. Ez az Önök elé helyezett 
„merítés” Kaposvár valamennyi polgárának esszenciáját testesíti meg. A tételes elismerésre 
kiválasztott személyes teljesítmények együttesen képesek csak a város aktuális szellemi, 
erkölcsi potenciáljának megjelenítésére. Ezért ez a nap elsősorban az összetartozás 
kézzelfogható megnyilvánulásának napja. Ma tudatosulnia kell annak, hogy valamennyien, 
közösen, önök és mi együttesen vagyunk a „Város”, amely a mindenkori viharokkal dacolva 
teljesíti be önmagát, küldetését. Az én értelmezésemben a város több mint az emberi 
településformák legmagasabb szerveződési szintje és több annál is, amit jogállása biztosít 
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számára. Tartalmában ezzel válik a jutalmazás elismeréssé, az érdekközösség 
értékközösséggé. 
Tisztelt ünneplők! Az immár liturgiává formálódott szokások alapján a köszönet és hála 
szavai után személyes jellegű megnyilatkozásnak kell következnie. Az elkövetkező percekben 
nyilván úgy fogják látni, mindvégig itt állok Önök előtt, ám ez csak illúzió. Vallomásból font  
magasan kifeszített egy-szál kötélen araszolok át a túloldalra, miközben görcsösen 
kapaszkodom az egyensúly biztonságát jelentő igazság rúdjába. Ennek tudatában fogadják a 
következőket. Szerencsésnek mondhatom magam, mert a szegletkövekre, melyeken életem 
nyugszik, rátaláltam. A gyermekkorban a szülői házban lángra lobbantott hit tüze, melyet a 
család tisztasága - az igen: az igen, a nem: az nem – egyértelműsége táplált és égetett bele 
lelkembe, máig sem hamvadt el. Azt meg egyszerűen csodának fogom fel,  hogy 
megőrizhettem identitásomat, és a hozzá társuló világképem folyamatos megtarthatóságának 
tudatát, amely a közös tudásban és emlékekben való részesedés biztonságával vértezett fel. 
Vesszőparipám - melyen oly sokat lovagoltam, a műveltség megszerzése iránti olthatatlan 
vágy és igény - olykor ténylegesen is pegazussá, máskor táltos paripává változva ragadott el, 
új és új horizontról mutatva meg a világot. Láttatta, hogy a tudás és a műveltség bár kézen 
fogva járnak, olykor csak mostoha testvérei egymásnak, mert a műveltség nemcsak 
ismereteket, hanem a környezethez való aktív viszonyt is jelenti. Mindazt, ami szükséges  
ahhoz, hogy az egyes ember a környezetével harmonikus összhangban éljen: értse a 
környezeti folyamatok összefüggéseit, képes legyen azokhoz alkalmazkodni, szükség esetén 
azokat befolyásolni. A döntő jelentőségű kérdés azonban számomra az, hogy ez az ember 
csak személyes sorsának alakításán munkálkodik-e, vagy túlterjeszkedve azon, nagyobb 
hatókörben – haza, nemzet vonatkozásában is – alkalmas-e, képes-e életszemlélete, életvitele, 
szellemi-gazdasági potenciálja révén meghatározó tényezővé válni. Az erkölcsi tartás, az 
etikai normák és olyan – sokak számára ma már elcsépeltnek ható fogalmak, mint a 
történelmi múlt által reánk hagyományozott nemzeti, kulturális értékek ápolása megőrzése és  
továbbadása, napjainkban is az önmeghatározás új szintjét adhatják. Ezek biztosítják azt a 
többletet, amely a független, autonóm, ugyanakkor elkötelezett személyiség sérthetetlenségét  
garantálja. Megadatott, hogy mindig azzal foglalkozhattam és foglalkozhatom, ami több mint 
kenyérkereseti forrás. Megszámlálhatatlan dologért kell hálát adnom a Gondviselésnek, 
közöttük azért is, hogy soha nem állított végzetes helyzetek elé, amelyekben feloldhatatlan 
ellentét feszült a szabad akarat és  a Törvény között. Hogy megmutatta, olykor nem a hegy 
elhordása, hanem a megkerülése a célravezető, és féken tartott, hogy a képességeimet  
meghaladó célok kitűzése fel se merülhessen bennem. Hölgyeim és Uraim, az emberiség 
fogékony iránta, hogy időnként egy-egy dolgot, ügyet, eszmét akár lokális, akár 
kontinensekre kiterjedő hatáskörrel kiemelten és hangsúlyosan állítson figyelme fókuszába. 
Most nem az egynaposak valamelyikéről, mind például a Víz világnapja, vagy - aktualizálva - 
a Város napjáról szólnék. Amint az itt jelenlévők körében nyilván ismert, nem politikai 
formáció szándékából eredeztetve, az elmúlt év a család éve volt. Ez a mostani a hit éve lesz. 
A hité, amelyet az elkövetkező nagyon nehéz időszakban újra kell magunkban élesztenünk és  
nyíltan megvallanunk. A hit hallomásból ered, tanítja az apostol és én folytatom örök 
igazságát: de a cselekedetek által valósul meg.  Nincs okom tehát, hogy ne fogadjam el a 
„hiszek a szeretet, az összetartozás és az összefogás erejében” deklaráció igazságát. 
Számtalan dolgot lehetne felsorolni, mit kellene tennünk, ám ma este még a közös öröm órája 
van. Valamennyi kitüntetett nevében köszönöm, ha társakká válnak ebben.” 
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Nyári Szilvia elmondta, hogy a szünetet követően a kitüntetettek tiszteletére gálaműsor 
következik, amelyben Csiky Gergely Színház művészei, valamint a Kaposvári Egyetem 
Művészeti Karának színészhallgatói működnek közre. 
A jelenlevők nevében még egyszer gratulált a kitüntetetteknek és megköszönte a 
vendégeknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. 
 
 
Az Ünnepi Közgyűlés zárásaként elhangzott a Szózat. 

 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 Szita Károly dr. Kéki Zoltán 
 polgármester címzetes főjegyző 
 
 
 
 
  Borhi Zsombor                              Kiss Tamás 
                            tanácsnok képviselő 
 
 
 
 


