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JEG YZŐKÖ NYV 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 23-án a kaposvári Csiky 
Gergely Színházban megtartott ünnepi üléséről 
 
Jelen vannak: csatolt jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként jelenléti íven felsoroltak. 
Az ünnepi közgyűlés meghívója a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Nyári Szilvia köszöntötte a megjelent vendégeket. Kérte, hogy énekeljék el közösen a 
Himnuszt Szűcs Kata, a Kodály Zoltán Általános Iskola 6. osztályos tanulójának 
közreműködésével. Felkérte Hunyadkürti Györgyöt, a Csiky Gergely Színház színművészét 
„Kozma Andor: A magyarok symphoniája” című művének elmondására. A mű elhangzása 
után pedig felkérte Szita Károly polgármestert köszöntőjének elmondására. 
 
Szita Károly polgármester: „Főtisztelendő Püspök Atyák! Tisztelt Kaposváriak! Mélyen 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! 
Kaposvár erős város! Kaposvár erős város, mert mindannyian képesek vagyunk arra, hogy 
magunk mellett másokra is gondoljunk, hogy együtt örüljünk, ha okunk van rá, és együtt 
keressük a megoldást, ha bajba kerülünk. Kaposvár erős város! Mélyen megható volt az 
elmúlt hetekben, amikor a megkérdezettek 97,2%-a mondott igent 900 munkahely 
megőrzésére, 900 család, s ki tudja hány gyermek biztonságára a Kométa ügyében. 
Köszönet ezért minden kaposvárinak. 
 
Kedves Barátaim! 
Szeretném, ha tudnák, most, amikor városunk talán legnehezebb döntésével szembesültünk, 
erőt és biztatást jelentett véleményük, bátor és rendíthetetlen elszántságuk. Amikor e város 
három évszázaddal ezelőtt majdhogynem elnéptelenedett, kilenc család állt helyt 
mindannyiunkért. Most, amikor százak kerültek veszélybe, ezrek és tízezrek álltak helyt a 
kevesekért. Hiszem, hogy erős és büszke lehet az a közösség, amely képes akár egyetlen 
tagjáért is áldozatot, nagy és komoly áldozatot hozni. Mi, kaposváriak, erősek vagyunk 
lélekben, s erősek cselekedetben. Az új magyar demokrácia közel két és fél évtizedében talán 
nincs még egy olyan város hazánkban, amely annyit tett volna környezetéért, városáért, a 
benne élők boldogulásáért, mint mi. Amelyben a széthúzást megelőzi az összetartozás, 
amelyben az irigységet felülírja az együtt-érzés, amelyben ha valaki megbotlik,van aki 
megtartsa, ha valaki elesik,van aki felsegítse. 
 
Tisztelt Kaposváriak! 
Sokan, sokfelé hívnak, ugyan áruljam el már titkainkat, áruljam el, miként lehetséges a mai, 
széthúzó és gyakorta széteső világban a közösség építése. Nincsen titok! Mindig mondom: 
nincsen titok! Ha hiszel hazádban, ha hiszel értékeidben, múltadban, tehetségedben, hiszel 
abban, hogy van értéke a teljesítménynek, mindennapi munkádnak, akkor nincsen semmiféle 
titok! Legfeljebb annyi, hogy akarni, nagyon akarni kell. És mi kaposváriak nagyon akartunk 
évek, évtizedek óta. Élő, lüktető, sikeres város a miénk akkor is, ha nap nap után meg kell 
küzdenünk a sikerért. Nekünk siker, ha gyermeket mosolyogni látunk, ha szülők arcán ott a 
büszkeség, ha nagypapák és nagymamák biztonságban érzik magukat és szeretteiket. 
Tudom, nem könnyű e siker manapság. Tudom, néha iszonyatos erőfeszítést kíván 
mindenkitől. Tudom, vannak, akik megélik a sikert, s vannak, akik még vágynak rá, mert a 
gond, a baj eltakarja a várt örömöt. Szeretném e helyről nekik, a gondban lévőknek   üzenni:  
ne  csüggedjenek,  ne   érezzék egyedül  magukat,  mert minden napunk azzal telik, hogy e 
városban mindenki otthon érezze magát, hogy senki ne egyedül, hanem közösségben létezzen, 
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hogy mindenki számíthat jó szóra, segítségre, támaszra. És hogy így van, azt éppen a Kométa 
esete mutatja meg a maga teljességében. A jó szó mindenkinek jár. Jár azoknak a 
kaposváriaknak is, akik gyermekeiket becsülettel nevelik, megadva ezzel a jövő  lehetőségét  
városunknak. És jár köszönet is. idős polgárainknak, akik életükkel és jelenükkel mutatják 
meg hűségüket szülővárosuk iránt. 
 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
A 20. század végén azt gondoltuk, a mi nemzedékünk túl van a nehezén. Túl van háborún, túl 
diktatúrán, embertelen terroron, túl van gazdasági és olajválságon. Túl a nehezén. Ám alig telt  
el néhány év az új évezredből, s éppen a sokat megélt generációknak kellett és kell 
szembenéznie a történelem talán legnagyobb, de mindenképpen legátfogóbb válságával. 
Próbálgat, kóstolgat bennünket sors, és a Mindenható. Ugyan kibírjuk-e? Ugyan találunk-e jó 
válaszokat? S ha igen, akkor mi is a jó válasz? Sokakban, bennem is megfogalmazódott a 
kérdés: ugyan miért mi vagyunk azok, akiknek ez a kihívás is megadatott? A pontos választ 
nem tudom, nem tudhatom sem én, sem más. De egy lehetőségre éppen mi világíthatunk rá. A 
mi nemzedékünk kipróbált „harcosokból”, küzdőkből áll. Itt vannak velünk háborút megélt  
bölcseink, itt vannak a szabadságharcosok és leszármazottaik, itt vannak a rendszerváltók, s a 
fiatal tehetségek. Együtt van minden tapasztalat. Együtt, amelyet az elmúlt közel száz év 
felhalmozott az emberi fejekben, életekben, sorsokban. S ha így van, nem vesztegethetjük az 
időt, nem fecsérelhetjük el a lehetőséget, hogy magunk, de együtt találjuk meg válaszainkat a 
jelenre, amelyre nyugodtan építhetjük a jövőt. 
 
Tisztelt Kaposváriak! 
Az együttlét értelme nem pusztán az, hogy emlékezzünk, hanem az, hogy együtt mindig 
többre vagyunk képesek. Az út, amelyet választottunk, a közösség. A válasz, amelyet 
megtaláltunk pedig az összekapaszkodás, amely Kaposvár talán legjellemzőbb tulajdonsága.  
És e válasz ma, a város napján arra int bennünket: higgyünk Kaposvárban, higgyünk 
tehetségünkben, a szellem és a karok erejében, higgyünk fiataljainkban és öregjeinkben, 
higgyünk abban, hogy együtt többre megyünk! Higgyünk abban, hogy egynek van, ami 
lehetetlen, ám sokak előtt semmi sem akadály! 
 
Kedves Barátaim! 
Erős város Kaposvár! Mert mi tudjuk, hogy az otthon olyan kötődés az életben, amely 
elválaszthatatlanul részévé válik annak, aki biztonságát akarja meglelni a világban. Bizony 
részünkké válik, és éppolyan természetessé, mint ahogyan levegőt veszünk, vagy ahogyan a 
szeretteinkhez kötődünk. A biztonságot ugyanakkor nem a falak adják, nem az utcák és nem a 
parkok, hanem a láthatatlanban összekapcsolódó lelkek és teremtő gondolatok, amelynek 
csupán lenyomata az általunk teremtett környezet. Erős város Kaposvár, mert csaknem 
hetvenezrünknek az otthona, csaknem hetvenezrünknek Kaposvár a világ közepe. Hogy 
szégyent nem hoztunk eleinkre, azt mutatja 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,   és  képesek a legnagyobb baj közepette is 
helytállni. Becsüljük meg ezt a közös értéket, legyünk hűségesek ehhez a szellemiséghez, 
hiszen most számunkra adatott meg a lehetőség, hogy hozzátegyük Kaposvár történetéhez 
mindazt, ami módunkban áll, ami tehetségünkből telik! 
 
Isten éltesse Kaposvár valamennyi polgárát, és adjon nekünk jókedvet és bőséget.”   
 
Nyári Szilvia elmondta, hogy a Copus 300 középiskolai városismereti vetélkedő döntőjét a 
Munkácsy Mihály Gimnázium csapata nyerte. Polgármester úr meghívására a nézőtéren 
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foglalnak helyet a győztesek, akiknek ezúton gratuláltak. 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  
 

Dani Gyöngyinek a magát mindig is kaposvárinak valló, vívó paralimpikonnak, aki 1975-ben 
született Kaposváron. 16 évesen egy sajnálatos balesetben eltört a gerince, de nem adta fel,  
kerekes székes párbajtőröző lett. 
Eredményei : 
• 2004 Athén Paralimpia, egyéni tőrvívás II. hely 
• 2005. Madrid, Európa bajnokság, tőr egyéni II. hely 
• 2006. Torino Világbajnokság, tőr egyéni III. hely 
• 2007. Varsó Európa bajnokság, tőr egyéni I. hely 
• 2012. London Paralimpia, egyéni tőrvívás II. hely; párbajtőr csapat II. hely. 
A versenysport mellett az Országos Szövetségben munkavállalási tanácsadóként dolgozik, 
hivatása lett  sorstársainak segítése. Életcélja, hogy a keresztény hit és a sport által másoknak 
példát mutasson és reményt adjon. 
Edző: Feczer Viktor 
 
Bozsó Zoltánnak a Kaposvári Atlétikai Club sportolójának és triatlon versenyzőnek, aki 3,6 
km-t úszott, 180 km-t kerékpározott, és egy maratoni távot lefutott, ez a világ legkeményebb 
sportolóinak versenye, a hosszú távú triatlon, közismert nevén az IRON MAN. A sportág 22 
éves magyarországi történetében idén fordult elő először, hogy a felnőtt magyar bajnokságot  
egy 44 éves, senior korú sportoló nyerte, aki mellesleg 11-szeres iron man. 
Élete legjobb idejével, 8 óra 46 perc 23 másodperccel felnőtt magyar bajnok triatlon 
sportágban és további három korosztályos magyar bajnoki cím megszerzője 2012-ben. 
Edző: Hajdú Sándor 
 
Fino Kaposvári Röplabda SE férfi tizennégyszeres bajnok és a tizenötszörös kupagyőztes 
csapatának a röplabda sportban elért kimagasló eredményeiért. 2012-es esztendőben, a 
Magyar Röplabda Kupában és a Nemzeti Röplabda Bajnokságban ismételten első helyezést 
értek el. 
Csapatkapitány: Geiger András 
Edzők: Demeter György és Zarka Péter  
 
 
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: 
 

- dr. Bendli Attila, a Polgármesteri Hivatal törvényességi referense 
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- Bogdán Endre, autómodellező 

 
- Cseh Istvánné, a Rét Utcai Központi Óvoda vezetője 
 
- Csikvárné Takács Anikó, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ igazgató-

helyettese 
 

- Horváth Zoltán András, a Kaposvári-TISZK ügyvezető igazgatója 
Horváth Zoltán András igazgató úr külföldi tartózkodása miatt később veszi át a 
kitüntetését. 
 

- Láng Bálint, kisiparos 
 

- Major Lászlóné, a Liget Időskorúak Otthona ápolási vezetője 
 

- Oláhné Pásztor Andrea, a Polgármesteri Hivatal főtanácsosa 
 
- Pécsiné Hauk Erika, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola pedagógusa 

 
- Radicsné Horváth Alíz, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és  

Általános Iskola pedagógusa 
 

- Somlainé Ferincz Judit, a Polgármesteri Hivatal irodavezetője 
 

- dr. Szabados Péter, mentőorvos 
       

- Szilágyi Sándor, mérnök 
 

- Veiger Katalin, a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola igaz gatója 
 

- dr. Zomborszky Zoltán, címzetes egyetemi tanár 
 
 
 

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. Holló István egyetemi tanárnak. Négy évtizede dolgozik a Kaposvári Egyetemen, illetve 
jogelőd intézményeiben, amelynek hosszú évek óta meghatározó tanár egyénisége. Az 
Állattudományi Kar oktatási dékánhelyetteseként, majd dékánjaként sokat tett a kar és az  
egyetem hazai és nemzetközi elismertségéért. Számos szakmai köztestületnek tagja, így az 
MTA köztestületének, MTA Állatnemesítési, az Állattenyésztési és Takarmányozási 
Bizottságának, az MTA PAB Agrártudományi Szakbizottságának, továbbá társelnöke az 
Állattenyésztési és Takarmányozási Munkabizottságnak. Több száz publikációt, előadást,  
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tudományos szakfolyóirat cikket jegyez. Az Apáczai Csere János-díjat, mint az egyik 
legrangosabb szakmai díjat 2009-ben vehette át. Az ágazat képviseletében aktívan részt vesz 
több tudományos szakfolyóirat, kiadvány szerkesztőbizottsági munkáiban is. Az Egyetem 
szervezetében a szenátus tagja, a Kari Tanács elnöke, továbbá az Egyetemi Habilitációs és  
Doktori Tanács tagja. Több évtizedes oktatói munkájában szakmai rangot vívott ki mind 
országosan, mind nemzetközi téren. Kollégái, tanítványai körében széleskörű megbecsülés  
övezi. Kiváló oktatói, oktatás - szervezői és tudományos munkájáért, amellyel hozzájárult  
Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez. 

Vajda Imrénének, aki 1964-ben a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán szerzett diplomát. 
Vidéken, majd 1971-től Kaposváron tanított a Kodály Zoltán, majd 25 évig a Kisfaludy Utcai 
Általános Iskolában. 1999-ben történt nyugdíjazásáig az iskola elismert és szeretett 
pedagógusa. Tanítványai generációkon keresztül szeretettel emlegették nevét. 1994-től a 
közgyűlés bizottságának szakértő tagja, majd 1998-tól 2010-ig a képviselő-testület egyik 
belvárosi körzetének megválasztott egyéni képviselője. A Kaposvár Közbiztonságáért  
Alapítvány munkájában tevékenyen részt vett, annak titkári, majd elnöki funkcióját is  
betöltötte. E megbízatása mellett tagja volt a Somogy Megyei Bűnmegelőzési Bizottságnak. 
A Polgári Nyugdíjas Klubban is vállalt tisztséget, szervezve a nyugdíjasok hasznos szabadidő 
eltöltését és a közéletben való aktív részvételét. Számos városi egyesületet, alapítványt és 
intézményt segít elsősorban kulturális céljaik megvalósításában. Közéleti szereplése ellenére 
számára elsődleges a család, édesanyjával, férjével, fiaival, valamint a család legifjabb 
tagjaival,  szeretett unokáival tölti legszívesebben idejét. Pedagógusi és közéleti munkájáért,  
amellyel hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez.      

Rózsás László, a Nagyboldogasszony Székesegyház címzetes apát-plébánosának aki a 
kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át. 
 
Szent Imre Plébánia Szeretetszolgálatának a város karitatív életében betöltött szerepéért. 
100 éve szentelték fel a Szent Imre templomot, azóta a város életét meghatározó közösséget 
találhatunk itt.  A kaposvári Szent Imre plébánia Szeretetszolgálata több mint húsz éve segíti 
a rászorulókat, mindig figyelve az idők jeleire és a valós igényekre válaszolva. 2007-ben 
Varga László plébános a társadalmi-gazdasági változásokra reagálva újjászervezte a 
szolgálatot. Tevékenységükben legfontosabb a rendszeres, kiszámítható, személyre szabott 
segítségnyújtás. Csendes háttérmunkával havonta gyűjtik az élelmiszeradományokat, a 
támogatott családokkal pedig önkéntes segítők tartják a kapcsolatot. Emellett igyekeznek az  
egyre gyakrabban előforduló krízishelyzetek nehézségein is hatékonyan segíteni. Sokakat  
mozgató, látványosabb akciójuk keretében minden év adventjekor száz rászoruló családot  
keresnek fel ajándék élelmiszercsomaggal, ami könnyebbé és szebbé teheti számukra 
Karácsony ünnepét. Ebben az időszakban az irányító csoport mellett 50-60 önkéntes szolgál.  
Kórházpasztorációs szolgálatuk rendszeresen látogatja a kórházban fekvő  betegeket lelki 
segítséget nyújtva, azokat pedig, akiknek hozzátartozói távol élnek, tevékeny szeretettel 
veszik körül. A Segítő Kezek Klubja "modern kori fonó"-ként az idősebbeknek nyújt 
lehetőséget az együttlétre, közös munkára, vidámságra. Lelki Segélyszolgálatukban 
keresztény szakemberek vezetésével találhatnak kiutat a bajban lévők.  
A kitüntetést átveszi Varga László, a Szent Imre Templom plébánosa, püspöki irodavezető és 
Brolly Gáborné, a Szent Imre Plébánia Szeretetszolgálata „Segítő Kezek” Klubjának 
vezetője. 
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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. 
 
 

„Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet adományoz: 
 
Prof. Dr. Repa Imre egyetemi tanárnak, a Kaposvári Egyetem rektor-helyettesének, a Kaposi 
Mór Oktató Kórház kórházépítő főigazgatójának. Orvosi diplomáját a Semmelweis  
Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán szerezte 1974-ben. Ezt követően a 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen egyetemi szakosító 
oklevelet, majd 2000-ben egészségügyi menedzseri diplomát kapott. 1992 óta dolgozik 
Kaposváron. Egyik megálmodója és szellemi alapítója, működtetője az egyetem 
Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének, amely multidiszciplináris, az oktatási, 
tudományos-kutatási és magas színvonalú gyógyászati tevékenységek kiváló infrastrukturális 
bázisa. 2000-ben egyetemi docensi, majd 2002-ben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2003-
tól 2012-ig a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. „A kórházépítő” jelzőt 
méltán viselheti nevében, hiszen az ő főigazgatói működése alatt milliárdos nagyságrendű  
fejlesztések követték egymást évről-évre, egy jól át gondolt fejlesztési stratégia mentén, amely 
nemcsak az itt élők, hanem a Dunántúl meghatározó gyógyító centrumává emelte az Oktató 
Kórházat. 2005-től a Kaposvári Egyetemen újonnan megalakult Egészségtudományi Centrum 
elnöki teendőit is ellátja rektor-helyettesi rangban. Orvosi, tudományszervezői és menedzseri 
tevékenységét számtalan kitüntetéssel és díjjal ismerték el. 2000 - Somogy Polgáraiért Díj; 
2003 - Magyar Radiológus Társaság "Alexander Béla Emlékérem"; 2003 - Tudományos 
Életért Közalapítvány Aranygyűrűje; 2003 - Kaposvári Egyetemért Emlékérem; 2005 - Pro 
Pathologia Emlékérem; 2006 - Kaposvár Városért Díj; 2007 - MTA Akadémiai Díj; 2007 - 
Batthyány-Strattmann László Díj; 2007 - Somogyért Kitüntető Díj; 2008 - Magyar 
Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetés. Kórházépítő és egészségügyi szakellátás  
fejlesztése területén kifejtett munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének 
öregbítéséhez.  

             
Nyári Szilvia elmondta, hogy a kitüntetettek nevében Prof. Dr. Repa Imre Kaposvár Város  
díszpolgára kér szót. 
 
Prof. Dr. Repa Imre igazgató: „Főtiszteletű Püspök Atya, Képviselő Hölgyek és Urak, 
Polgármester Úr, Magisztrátus Urak, Rektor Urak, Államtitkár Úr, Tábornok Urak, Hölgyeim 
és Uraim! 
A tisztem most ebben a pillanatban, hogy a kitüntetettek nevében a kitüntetéseket 
megköszönjük Polgármester Úrnak, a Közgyűlésnek, a Magisztrátusnak és ezt a tisztemet 
ezennel meg is tettem. Magam nevében is nagyon, nagyon köszönöm. Zavaromban 
engedjenek meg egy pár gondolatot. Én hálás vagyok Kaposvárnak és hálás vagyok 
Somogyországnak, mert 1990-ben, 1992-ben Horn Péter rektor és Baka József gazdasági 
főigazgató indíttatására jó sorsom ide vezérelt. Hogy természetesen kötődéseim megvannak, 
az már mindenki által ismert. Szerencsém volt, az egyetem befogadott és aztán utána ugyanazt 
tudom elmondani, hogy Somogy megye is befogadott 2003-tól gyakorlatilag egy kórház, egy 
megyei szintű kórház, annál nagyobb szintű kórház élén tevékenykedve. Ha mondanivalómat  
össze kellene foglalnom és a köszönetemet kifejezni: én rengeteg szépet, jót kaptam 
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Kaposvártól, kaptam Somogy megyétől és ezt köszönöm, és persze sok munkát és sok nehéz 
küzdelmes időszakot is, de ez így jó, ez így volt rendben. Ahogy Polgármester Úr a 
beszédében elmondta, a kaposváriak tudnak küzdeni ezért a fantasztikus, csodálatosan szép 
városért és tudnak küzdeni ezért a fantasztikus vidékért. Én mindig elmondom, külföldieket  
kell idéznem, ez olyan, mint a világ talán legszebb tája, Új-Zéland.  Kaposvár pedig egy ilyen 
csoda ékszerdoboza, városa. Köszönöm a lehetőségeket, köszönöm azt, hogy lehetett 
szolgálatot tenni és egyben engedjék meg, hogy ezt a magas kitüntetést ajánljam 
nagyszüleimnek, szüleimnek, akik sajnos már ezt csak fentről látják, és családomnak. És  
engedjék meg, hogy miután én mindig úgy gondolkoztam és ez a véleményem, ha az ember 
kap egy kitüntetést, azt valaki nevében kapja. Tehát én most két nagy kaposvári családot kell,  
hogy említsek, az egyik az életem egyik fele: az egyetem a másik nagy fele: az a Kaposi Mór 
Oktató Kórház. Tehát ajánlom nekik és azoknak a munkatársaimnak, akikkel - valakivel 22 
éve, valakivel 9-10 éve - küzdünk együtt. Nagyon köszönöm és mindig elmondom, hogy 
barátok nélkül nem megy. És én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az életem most  
már nyugdíjon túl lévő időszakában rengeteg fantasztikus emberrel tudtam találkozni. A 
találkozás és a barátság mellett voltak olyan emberek, amikor az ember nagyon-nagyon nehéz  
periódusában is mellé álltak. Innen köszönöm Mátrai Mártának, Moizs Mariannak, Jakó 
Gergelynek, Győri Tibornak, Seregi Jánosnak, Beer Miklósnak, Papp Lajosnak, hogy akkor is  
mellettem voltak. Végezetül, ez a kitüntetés, amit most vehettem át, az embert zavarba hozza. 
A zavart az okozza, hogy elmentem fél 4-kor a Városházára és megnéztem a márványtáblát, 
mely a Polgármesteri Hivatal bal oldalán helyezkedik el a bejárat mellett. El kell, hogy 
mondjam, Papp Lajos professzor úr mondását, amely teljesen igaz, plagizálok tőle: „ a 
legnagyobb dolog olyan emberekkel egy táblára kerülni, mint gróf Széchenyi István, mint 
Kossuth Lajos, mint Bethlen István, mint Bernáth Aurél, mint Bodosi Mihály, mint Horn 
Péter, Babarczy László, Fésűs Éva. Ez annyira megható, hogy nem tudom más szavakkal 
mondani, csak ezzel a nagyon-nagyon egyszerű szóval, hogy köszönöm. Ez egy igazi 
elismerés, ekkora nevekkel együtt lenni, ilyen tisztességben részesülni. Polgármester Úr, 
Magisztrátus, mindenkinek köszönöm szépen még egyszer. 

 
Nyári Szilvia elmondta, hogy Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, 
országgyűlési képviselő kér szót. 
   
Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő: „Főtiszteletű 
Püspök Atya, Polgármester Úr, Díszpolgárok, Kitüntetettek, mindenkit nagyon nagy 
tisztelettel, szeretettel és barátsággal köszöntök. Ünnepi pillanatok után magam is valami 
hasonló miatt jöttem, kitüntetést hoztam. Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető címet. 
Ezt a címet a megye parlamentje szakrális értékeink, műemlékeink, életművek, munkásságok 
értékelésére, azok díjazására adja oda. Ebben az évben Németh István polgármester úr kapta 
meg. Több mint 100 évvel ezelőtt vezette ezt a várost, 15 éven keresztül és hát egy igazi 
városépítő polgármester volt. Ő volt az, aki infrastrukturális fejlesztésekbe kezdett akkor, 
amikor mások még nem. Ő volt az, aki vízművet, közvilágítást, utakat, utcákat, vasutat 
Fonyód irányába, egyébként városházát és színházat épített. Mondhatnánk, hogy oly rég volt 
ez már, mi végre e gondolat. Teljesen nyilvánvaló, hogy polgármester úron túl, Németh István 
polgármester úron túl szól ez a díj az azóta eltelt 100 év rengeteg kérges kezének. Rengeteg 
dolgos munkáskéznek, akik ezt a várost háborúk, forradalmak után újra és újra újjáépítették, 
ahogy ez ma már elhangzott. Szól ez a díj azoknak a kérges kezeknek, melyek kapcsán nem a 
kezek erősödtek, hanem sokkal inkább erősödtek a szívek, a lelkek és erősödött Kaposvár 
büszke közössége; tehát szól ez a díj az elmúlt 100 esztendőnek, de természetesen evidens 
módon szól Önöknek, a mai kaposváriaknak. Egyfajta jel a megye részéről, a büszkeség jele, 
az önbizalom jele. Egy üzenet, hogy a megye polgárai, azok úgy látják, hogy sikeres  
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Kaposvár nélkül nincsen sikeres Somogyország sem. És ez nem vicc, ez nem tréfa, nem 
panel, hanem ez nagyon komoly, egyébként gazdasági racionalitás is. A helyzet az, hogy a 
somogyiak úgy látják, hogy jó kaposvárinak lenni, mert, hogy Kaposvár egy rendkívül sikeres  
város. Ennek a díjnak az is az üzenete, hogy higgyenek magukban, higgyenek egymásban és a 
közösség összetartó erejében. Isten éltessen minden kaposvárit.” 
 
Nyári Szilvia elmondta, hogy a szünetet követően a kitüntetettek tiszteletére gálaműsor 
következik, amelyben a Somogy Táncegyüttes, a Vikár Béla kórus, a Roxínház és a Csiky 
Gergely Színház művészei 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 
 


