
JEG YZŐKÖ NYV 
 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. 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 Kaposvár város ünnepnapján, ünnepi 
Közgyűlésén. A Kaposvár szignált a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvósaitól hallották. A szignál zeneszerzője 
Bogáthy József, vezényelt Bogáthy Gábor karnagy. Kérte, énekeljék el közösen a Himnuszt 
Gál Laura énekművész közreműködésével. Kérte, hallgassák meg Benedek István író 
gondolatait a Rendületlenül című antológiából, Hunyadkürti György, a Csiky Gergely 
Színház Érdemes Művésze előadásában. A mű elhangzása után felkérte Szita Károly urat, 
Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét, ünnepi köszöntőjének elmondására.   
 
Szita Károly polgármester: „Képviselő Úr! Elnök Úr! Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Kaposváriak! Kedves Barátaim! 
 
Hiszünk egymásban! E szép szavakkal köszöntem el Önöktől egy esztendővel ezelőtt, amikor 
városunk napján összegyűltünk ünnepelni, számot adni az elvégzett munkáról, és beszélni a 
jövőről. 
Hiszünk, hittünk egymásban, s e hitünk csak erősödött a magunk mögött hagyott hónapokban. 
Erősödött az elvégzett munka során, a munkahelyen, a biztonságunkat adó családban, de 
erősödött az utcákon, tereken, a barátokkal és ismerősökkel való találkozások során is. 
Erősödő hitünk segített bennünket át a mögöttünk hagyott éven. Nehéz év volt, nehéz, mert  
számos gomolyfelhő gyülekezett felettünk tavaly ilyenkor. Három választás borzolta a 
kedélyeket, bár csökkenő, ám még mindig jelentős munkanélküliség, a deviza- és  
forinthitelesek akkor még megoldatlan problémái nehezítették a mindennapokat, hogy csak 
néhányat említsek a közösség egészét is érintő gondokból. Én azonban hiszem, hogy 
gondjainkat vagy azok nagy részét megoldottuk. Megoldottuk úgy, hogy közben nem a 
sérelmek gyarapodtak, hanem már a jövőt kémleltük. Együtt, közösen, ahogy mi, kaposváriak 
szoktuk. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Az egymásba vetett hit hozott el bennünket idáig. 25 év alatt olyan várost építettünk, amelyre 
mindannyian büszkék lehetünk. Olyanná formáltuk saját közösségünket, amilyenek mi 
magunk vagyunk. Büszkére, erősre, dolgosra, szorgalmasra és emberségesre. 
Igen, Kaposvár városa az elmúlt 25 évben ezekkel az értékekkel vált Magyarország 
megbecsült településévé, ezzel iratkozott fel az élhető városok, közösségek sorába, ezzel a 
hittel jutottunk el a mai napig. 
Mi már tudjuk: a városépítés alapja a közös jó meglelése, amely önmagában is  feltételezi egy 
alkotó közösség meglétét. S amikor egy közösség nem lakhelyként, hanem otthonként tekint 
városára, akkor ott a legnemesebb érzelmek szabadulnak fel. Egy várost csak úgy lehet 
építeni, ha szeretjük és becsüljük. Ha szeretjük házait, utcáit és tereit, szeretjük a fáit, az  
évszakonként változó színeit és illatait, szeretjük a hangulatát, s persze szeretjük és becsüljük 
a másik embert is. A szomszédot, a munkatársat, a barátot és az ismeretlent. 
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Kedves Barátaim! 
 
Kaposvár most korszakhatárhoz érkezett. A következő öt esztendő meghatározó jelentőségű  
lehet és kell legyen városunk életében. A 2020-ig tartó, most előttünk álló időszakban sok 
pénz érkezik hozzánk. Ez nem más, mint lehetőség számunkra. Lehetőség arra, hogy az eddig 
elért eredményeinket kiteljesítsük, s hogy tovább gyarapodjunk. Lehetőség arra, hogy azok is 
megerősödjenek lelkiekben és anyagaikban, akik számára ez nem adatott meg eddig.  
 
Martin Luther King híres beszédét úgy kezdte: van egy álmom... 
 
Kedves Barátaim! 
 
Van egy álmom! 
Az én álmomban Kaposvár olyan város, ahol az emberek boldogok. Boldogok azok is, akiket  
ma még felőröl a küzdelem. Igen, boldogok ők is, mert biztonságban vannak. Biztonságban, 
mert elértük célunkat, mert nem segélyből tengődnek, hanem van hol dolgozniuk, van mibő l 
felnevelni gyermekeiket. 
 
Az én álmomban Kaposvár olyan város, ahol jó élni.  Jó élni, mert tiszta, mert rendezett, mert 
polgárainak ad, s nem elvesz tőlük. Adja a kiszámítható, minőségi szolgáltatásokat, adja az  
egészség megőrzésének lehetőségét, adja a méltó öregkor biztonságát, adja gyermekeinknek 
az esélyt, a szülőknek a megbecsülést, hogy gyermekeikkel mindannyiunkat gyarapítanak. 
 
Van egy álmom... 
 
S ez álomban Kaposvár a rend és biztonság városa. A rend városa, ahol mindenki szabadon él 
és cselekszik, de mindenki tisztában van azzal is, hogy csak akkor számíthat a közösség 
emberségére és erejére, ha ő maga is figyel a közösségre!  
És a biztonság városa, mert azzal a tudattal hajthatja álomra a fejét minden kaposvári, azzal a 
tudattal élhet a városban, hogy a közösség vigyáz rá! 
De ott van álmomban a mindig jobbra törekvés képessége is. Hogy harmóniában élünk 
gyönyörű szülőföldünk természetes kincseivel. Hogy nem kizsákmányoljuk a környezetünket, 
hanem élünk a felkínált ajándékaival, tiszta energiájával, amelynek révén Kaposvár Európa 
egyik zöldvárosaként őrzi meg az utódoknak e csodás vidéket. 
 
Ott van álmomban Kaposvár fejlesztése. Olyan nagy eseményekkel, mint a város évszázados 
földrajzi kettéosztottságát megszüntető Kaposvári Közlekedési Központ és a gyorsforgalmi út  
megépítése, a vasút korszerűsítése épp úgy, miként a kaposvári cégek terveinek 
megvalósítása. 
 
Ott van álmomban az újból megnyíló Deseda-kemping is, mely gyermektáborként is működik 
majd megszépült tavunk partján. De ott van történelmi múltjához méltó módon megújított 
Csokonai fogadó is, csak úgy, mint a magyar kultúrtörténet kiemelkedő szecessziós alkotása, 
a Csiky Gergely Színház.   
 
Tisztelt Kaposváriak! 
 
Álmom nem csak nekem van. Tudom.  
Álma minden kaposvárinak, minden fiatalnak, idősnek, gyermeknek, édesapának és  
édesanyának, minden vállalkozónak, munkaadónak és munkavállalónak van.  
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Így van ez rendjén. 
És nekünk az a feladatunk, hogy ezeket az álmokat valóra váltsuk. 
Együtt valósítsuk meg azt, ami sokakat gyarapít, de külön is biztosított legyen mindenki 
gyarapodásának lehetősége. Kevesebbel nem érhetjük be. 
Lesznek persze, hivatásos ellenzők vagy akadékoskodók, ők majd bizonyára elmondják: 
„Lárifári … Az álmok nem valósulnak meg sosem.” Tudom, hogy nincs igazuk, de higgyék 
el, rájuk is szükség van. Ők azok, akik ébren tartanak bennünket, ők azok, akik 
emlékeztetnek, hogy az erős közösséget és az általa elért eredményeinket nem készen kaptuk, 
hanem megdolgoztunk értük, s folyamatosan vigyáznunk is kell rá. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
2015 tehát korszakhatár Kaposvár életében.  
Az a feladatunk, hogy összegyűjtsük álmainkat és terveinket, s azt követően megteremtsük 
mindezek valóra váltásának lehetőségét. Tudom, nem kis feladat.  
Ez sem. Miként az eddig elvégzett munka sem volt kevés. 
És nem is könnyű. 
De eddig sem volt könnyű semmi sem. 
 
Kedves Barátaim! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Mielőtt hozzálátnánk, városunk ünnepnapján köszönetet szeretnék mondani minden 
kaposvárinak! 
Köszönetet az elvégzett munkáért, a kitartásért, az odaadásért, azért, hogy emelt fővel és  
bátran mernek szembenézni 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. 
Köszönöm valamennyi kaposvárinak, külön köszönöm Önöknek a fáradságot, az erőt, az 
elvégzett munkát, a tenni akarást! 
25 évvel ezelőtt rátértünk egy útra, amiről, mi, kaposváriak sosem tértünk le többé, s nem 
fogunk letérni ezután sem. 
Az úton rajta vagyunk, s megyünk előre! 
 
Isten éltesse Kaposvár valamennyi polgárát, és adjon nekünk jókedvet és bőséget!” 
 
Nyári Szilvia: 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 adományozza: 
 
Világviszonylatban is egyedülálló, hogy egy sportoló ugyanabban az évben két, teljesen 
különböző sportágban megnyerje a felnőtt hazai bajnokságot és mindkettőben kiemelkedő  
nemzetközi sikereket is el tudjon érni. 
A Kaposvári Vízügyi Sportklub sportolónője kajak és alpesi sí versenyző. 
Két olimpiai versenyszámban is megnyerte a felnőtt és a junior magyar bajnokságot. Az 
Ifjúsági Világbajnokságon óriás műlesiklásban hatalmas meglepetésre 11. helyezést szerzett. 
A Nyílt Vízi Kajak OB-én párosban 12 km-es távon felnőtt magyar bajnok lett, a maraton 
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világkupán ifjúsági kategóriában 3.6 km-en és 18 km-en is aranyérmet nyert. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Csima 
Laura kajak és sí versenyzőnek. 
Edzője: Faludy András  
 
Fantasztikus nemzetközi karriert futott be. 70-szer szerepelt a felnőtt magyar válogatottban, 
amelynek csapatkapitánya is volt. 2013-ban az év röplabdázójának választották 
Magyarországon. Élsportolói pályafutását 2014-ben fejezte be, addig a Fino Kaposvár SE 
meghatározó játékosa volt.  Csapatával ötször nyert magyar bajnokságot és nyolcszor aratott 
Magyar Kupa győzelmet.  
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Geiger 
András röplabdázónak. 
Edzők: Demeter György és Zarka Péter 
 
Kaposvári sporttörténelmi bravúrt értek el azzal, hogy az olimpiai bajnokok sorát felvonultató 
ellenfelek között a Magyar Kupában a legjobb négy csapat közé verekedték be magukat. A 
csapat nyolcadik helyet szerzett a világ legerősebb bajnokságában és harmadik helyet a 
Magyar Kupában. Messze a várakozások felett teljesítettek, látványos, küzdelmes 
mérkőzéseikkel, jó játékukkal megtöltötték a nézőteret az uszodában. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza a 
Kaposvári Vízilabda Klubnak. 
Edzők: Fekete Szilveszter és Berta József 
 
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: 
 

- Példaértékű kisiparosi tevékenységéért Andalics Péter egyéni vállalkozó 
- A sakk sportágban végzett évtizedes szervezői, szakosztályvezetői és versenyzői 

sikerei elismeréséül Bálint János sakkozó  
- Az önkormányzat érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért Bodrogi Róbertné, 

a Polgármesteri Hivatal gazdasági főtanácsosa 
- Kiemelkedő gyógyító tevékenysége elismeréséül dr. Gergely Mihály érsebész  
- Kiváló pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréséül Gyallai Katalin, a 

Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatója 
- Évtizedeken át végzett kiemelkedő közszolgáltatás-irányító munkája elismeréséül Ift 

Miklós, a KAVÍZ Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója  
- Kiváló pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréséül Kromjákné Hilt 

Angéla a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári 
Tagiskolájának igazgatója  

- Példaértékű kereskedői tevékenységéért Rőhrigné Radvánszky Zsuzsanna, a 
Játékváros üzlet vezetője  
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- Kiemelkedő oktató-nevelő tevékenysége elismeréséül dr. Saabné Réti Ibolya a 
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanára 

- A városi közbiztonság terén végzett kiemelkedő munkájáért Skrek Roland rendőr 
főtörzszászlós 

- A színművészeti tevékenységet támogató kimagasló műszaki irányító tevékenységéért  
Szalai József a Csiky Gergely Színház műszaki vezetője  

- Kimagasló gyógyászati tevékenységéért dr. Tóth Tibor főorvos 
- Példaértékű kisvállalkozói tevékenységéért Vajdáné Fejes Ildikó egyéni vállalkozó  
- A korai fejlesztésben végzett kiemelkedő munkájáért Veresné Tar Erika 

szakgyógytornász 
- Kiemelkedő közigazgatási tevékenységéért Visnyei Gabriella a Polgármesteri Hivatal 

igazgatási főtanácsosa 
 
 
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. Csató Lászlónak, a Kaposvári Egyetem nyugalmazott tanszékvezetőjének, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Közgyűlése volt tanácsnokának. 1947-ben született Nagylétán. Érettségi 
után felvételt nyert a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemre. Államvizsga után a 
Felsőnyomási Állami Gazdaságban dolgozott. 1973-ban Kaposváron a Móricz Zsigmond 
Mezőgazdasági Szakközépiskola mérnök-tanára lett, majd 1975-től a Kaposvári 
Mezőgazdasági Főiskola tudományos munkatársa. 1979-től 2000-ig a Mezőgazdasági 
Főiskola (illetve jogutódai) Kutatási Osztályának vezetője. 1980-ban egyetemi doktori címet  
szerzett. 1988-ban megszerezte a "mezőgazdasági tudomány kandidátusa" tudományos 
fokozatot. 1998-ban habilitált, s azt követően egyetemi docensé nevezték ki és egyúttal 
tanszékvezetői megbízást is kapott. 2010-ben vonult nyugdíjba. Az 1998-as önkormányzati 
választáson Kaposvár 10. sz. választókerületében egyéni képviselővé választották, majd 2002-
ben, 2006-ban és 2010-ben is egyéni képviselői mandátumot szerzett. 2002 és 2010 között a 
Közgyűlés Európai Uniós és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága elnöke volt. 2011-től az 
Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság tanácsnoka. Alázattal és mindig felkészülten 
végezte közéleti munkáját. Kölcsönös tisztelettel kiváló kapcsolatot ápolt a humán területen 
dolgozó szakemberekkel. A hozzá forduló polgárok számíthattak őszinteségére és  
segítőkészségére. Oktatói és képviselői magatartása is példa lehet a következő generáció 
számára.  
Példaértékű szakmai munkájáért, tudományos és közéleti tevékenységéért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez.  
 
Spindler Béla, a Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas színművészének. 1978-ban végzett 
a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Marton Endre osztályában. Húsz éves, megszakítás 
nélküli kaposvári pályája alatt zenés és prózai színdarabokban, filmek tucatjaiban szolgálta 
Tháliát és Kaposvár művészetkedvelő közönségét. Ma már országosan ismert és elismert 
színművész, aki tudásával és nagyszerű művészi képességeivel a Csiky Gergely Színház 
egyik meghatározó egyénisége. Szerepek hosszú sora, Mágnás Miska, Tom Jones, Fóti 
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alezredes a Kihallgatásból, vagy épp az Üvegcipő Sipos ura, sőt, maga Sweeney Todd, a Fleet 
Street véreskezű borbélya jelzik kaposvári pályájának állomásait, de felejthetetlen alakítást 
nyújtott mint Hontalan Iván, Bulgakov: Mester és Margarita című darabjában. Emellett tagja 
volt a Nemzeti Színház, a Thália, a Vidám Színpad és a Kamaraszínház társulatainak is. A 
fővárosi közönség is szívébe zárta remek alakításaiért. Színházi munkája mellett számos 
filmben, tévésorozatban is szerepelt, s nagyszerű alakításai országos ismertséget, a nézők 
szeretetét is meghozták számára. Művészi pályának elismeréseképpen számos díjban, 
kitüntetésben részesült az évek során: 
1982 Komor István emlékgyűrű 
1987, 1999 – Pro arte Somogy - díj 
1988 – Jászai Mari-díj 
2001 – A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés 
Mély elhivatottsággal, szakmai alázattal oktatja a Kaposvári Egyetem Színművészeti Karának 
hallgatóit. 2014-ben a Csiky Gergely Színház örökös tagjává fogadta. 
A nagy kaposvári színészgeneráció meghatározó tagjaként nyújtott kiemelkedő színművészi 
teljesítménye elismeréséül, amellyel hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez. 
 
Weeber Klára, szobrászművésznek. 1938-ban Budapesten született. 1956 és 1961 között 
végezte el az Iparművészeti Főiskolát, - a mai Iparművészeti Egyetemet - szobrász szakon. 
Mestere a magyar szobrászművészet kiemelkedő  alkotója, Borsos Miklós volt, akinek emberi,  
művészi példája, tudása, hitele egész életre kiható útmutatást jelentett számára. 1961-ben 
kapta meg szobrászművészi diplomáját, kitüntetéssel. 1963-tól él és alkot Kaposváron, férje 
Szabados János Munkácsy-díjas festőművész. Egyedi hangvétele, áttételes, többrétegű  
plasztikai formanyelve révén hamarosan meghatározó alkotója lett a 60-as évek elejétől 
Kaposváron otthont találó, országosan, majd az országhatárokon túl is elismert, markáns, 
karakteres művészgenerációnak, a Szabados János, Lóránt János, Bors István, Honty Márta 
nevével jelezhető nemzedéknek. Sikeres, gazdag, kiteljesedett művészpálya az övé. Köztéri 
munkáival az ország számos pontján találkozhatunk. Érzékenységéhez, mélyről jövő, 
gondolatokban gazdag plasztikai üzeneteihez azokat magas művészi szinten közvetíteni képes 
anyag- és formakultúra kapcsolódik, amely nem nélkülözi a finom iróniára, sőt a groteszkre 
való hajlamot sem. 1991-től egy évtizeden át sok szeretettel, türelemmel, a szakma iránt érzett 
mély alázattal adta tovább tudását mintázás óráin az Iparművészeti Szakközépiskola 
diákjainak. Számos kiállítást rendeztek munkáiból. 
Kiemelkedő művészeti, alkotói és oktató tevékenységéért, művészi életpályájáért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár Város hírnevének öregbítéséhez.  
 
„KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesületnek, 1998-ban alakult. Az 
anyagi lehetőségeken belül mindig lehet számítani közreműködésükre, legyen az bármilyen 
veszélyes élethelyzet, vagy katasztrófa.  
Az egyesület karitatív tevékenységet folytat.  
Az elmúlt 17 év tapasztalata, felkészültsége és eszközparkja révén 2013-ban tagja lett az 
ENSZ által minősített nemzetközi kutató- mentő csapatnak. Közismert és legendás önzetlen 
segíteni akarásuk miatt a KÖTÉL Egyesületet a városon kívül is több helyen elismerik, és  
szeretettel emlékeznek szerepvállalásukra. Segítségnyújtásuk helyszínein öregbítik Kaposvár 
hírnevét, képviselve a kaposváriak önzetlenségét és gondoskodó figyelmét.  
Munkájukat rendszeresen figyelemmel kíséri a sajtó, több hírműsorban és  cikkben 
olvashatunk tevékenységükről. Korrekt megbízható partnernek bizonyultak az elmúlt években 
a rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel, továbbá hasonló önkéntes hazai és 
nemzetközi mentőszervezetekkel történt közös mentésekben. A nemzetközi szervezetekkel 
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való együttműködésben tudják eszközparkjukat, felszereléseiket megújítani, amelyhez 
különböző állami és önkormányzati pályázatok is hozzájárulnak.  
Kaposváron és környékén kiemelkedő színvonalon végzett önkéntes tűzoltói-mentési 
tevékenysége elismeréséül. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár Város Díszpolgára” kitüntető címet 
adományoz a megyei jogú város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló 
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: 
 
Juhász Tibor, építészmérnöknek, várostervező mérnöknek, Kaposvár város volt  
alpolgármesterének, a Somogy Megyei Kormányhivatal volt vezetőjének, 
kormánymegbízottjának, Kaposvár város elkötelezett polgárának. 1951-ben született 
Szombathelyen. 1976-ban diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 
magasépítészeti és, városrendezési szakirányon. Az Egyetem elvégzése után a Somogyterv-
nél helyezkedett el tervezőként. Tervezői tevékenysége alatt 1985-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karán Városépítési Szakmérnöki oklevelet, 1987-ben vezető 
tervezői, majd 1989-ben építésügyi szakértői jogosultságot szerzett. 1989-től a tervezőiroda 
településrendezési irodavezetője. Tervezői munkássága mellett 1982 és 1987 között a Somogy 
Megyei Települési Építészeti Albizottság Titkára, továbbá 1985 és 1987 között a Somogy 
Megyei Építészeti Szakértői Bizottság tagja. A főállású tervezői tevékenység és szakmai 
bizottsági feladatok mellett, magántervezőként is számos településrendezési és építészeti 
tervet készít az önkormányzatok és a magánszféra részére egyaránt. 
Közéleti tevékenységet a rendszerváltozás kezdetétől vállalt. Kaposvár képviselő testületének, 
műszaki bizottságának 1990-től tagja. 1994-től 4 évig a Városfejlesztési Műszaki Bizottság 
tanácsnoka, majd 1998-2010. között a város főállású alpolgármestere. 2002-ig képviselője a 
Somogy Megyei Önkormányzatnak. Alpolgármesteri tevékenységét a rá jellemző precizitással 
és elhivatottsággal végezte, elsősorban a város építészeti, városszerkezeti arculatának 
alakulásában teljesedett ki munkája, valamint a város műszaki és beruházási felügyeletét látta 
el. A városházán betöltött Műszaki Bizottsági tagsága, tanácsnoki tevékenysége, 
alpolgármesteri munkássága 20 évet ölel fel. 20 év a város élén a műszaki, mérnöki, 
városrendezési, városépítészeti és építészeti szakkérdések koordinálásában, döntés 
előkészítésében és döntésében nagyban hozzájárult a mai Kaposvár arculatának 
kialakulásához, a városi miliő létrejöttéhez, ami megteremti a továbblépés lehetőségét is. 
Építészként kiemelkedő szerepe volt abban, ahogy Kaposvár közterületei, közintézményei, 
városképe az elmúlt két évtizedben megújultak. 
2011. január elsején az újonnan létrehozott Somogy Megyei Kormányhivatal kormány 
megbízotti teendőinek ellátására kapott felkérést. 
Nevéhez fűződik a magyar területi közigazgatás egyik legnagyobb átalakítása, a területi 
szakigazgatási szervek kormányhivatalba történő integrációja, a Megyei Önkormányzat 
konszolidációja, valamint a nyolc Somogy megyei járás megalakítása. 
Az államigazgatási reform eredményeként minden Somogy megyei állampolgár számára 
elérhető közelségbe, magas minőségben biztosított ügyeik gyors és színvonalas intézését. 
Kormánymegbízottként arra törekedett, hogy az általa vezetett intézményekben 
megvalósuljon az állampolgárok hatékonyabb szolgálata. A hozzáforduló polgárok ügyeit 
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nagy empátiával és segítőkészséggel kezelte. A Megyei Államigazgatási Kollégium 
vezetőjeként összehangolta a megyei közigazgatási szervek működését, így a kormányhivatal 
a magyar közigazgatás meghatározó szervezetévé vált. Sikeresen ellátta a Somogy Megyei 
Védelmi Bizottság elnöki feladatait is. 
Hosszú évek alatt jó kapcsolatot épített ki a város és a megye vezetőivel, biztosítva a hatalmi 
ágak hatékony –az állampolgárok és a közt szolgálók- együttműködését. 
2014. júliusában vonult nyugdíjba. Személyében az elmúlt 25 év helyi közéletének 
meghatározó politikusát és közigazgatási vezetőjét tisztelhetjük. 
Kaposvár város építészeti arculatának alakításában a területi közigazgatásban végzett 
példaértékű alpolgármesteri és kormány megbízotti tevékenységéért, amellyel hozzájárult  
Kaposvár város hírnevének öregbítéséhez.   
 
Nyári Szilvia: Elmondta, hogy a kitüntetettek nevében Juhász Tibor Kaposvár Város  
díszpolgára kér szót. 
 
Juhász Tibor díszpolgár: „Önök nem csak azért vannak itt, hogy egyszerűen csak 
megéljenek, hanem azért is, hogy kiteljesítsék önmagukat nagyszabású látomással, 
reményekkel és teljesítménnyel. Azért vannak itt, hogy gazdagabbá tegyék a világot, és  
szegényebbek lesznek, ha megfeledkeznek erről a küldetésről”. Woodrow Wilson 
gondolatával köszöntöm Önöket. 
Köszöntöm a városnapi ünnepségen megjelent vendégeket, köszöntöm Kaposvár város 
minden polgárát.  
Köszöntöm mindazokat, akik fontosnak tartják és figyelemmel kísérik Kaposvár, a 
kaposváriak sorsát, és akiket érdekel jelene, jövője, és akik ismerik múltját is.  
Köszöntöm a kitüntetetteket.  
Elismerést, kitüntetést kapni egy közösségtől jó, nagyon jó érzés, hiszen visszaigazol, 
visszaigazolja eddigi életünket.  
Minden ma kitüntetett nevében köszönöm az elismerést, köszönöm, hogy a város ahol élünk, 
amelyért teszünk, számon tartja és elismeri munkálkodásunkat.  
Ugyanakkor itt ezen a helyen meg kell, hogy köszönjük minden a városért, a közért tevő, 
tenni akaró kaposvári munkáját, városa iránti elkötelezettségét. 
„A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is  
ad belő le. Mert amikor bennünket elküldtek, az útra bocsátó hatalom így szólt: az egész világ 
a tiéd. Szabad vagy kövektől az éterig, ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja,  de jaj neked, 
ha magadnak tartod” – Hamvas Bélának szavai jutottak eszembe, amikor arról értesítettek, 
hogy Kaposvár polgárai megtisztelnek a város legmagasabb elismerésével. 
Boldog vagyok hölgyeim és uraim. Igen boldog vagyok, annál is inkább, mert barátok, 
kollégák, ismerősök és ismeretlenek velem örülnek. Kézszorításuk, ölelésük, mosolyuk arról 
győzött meg, hogy az út, amit végigjártam, nem volt hiábavaló. 
Mérnökök, közgazdászok, orvosok, tanárok, mesteremberek, vállalkozók és még sorolhatnám, 
mind arra vágyunk, hogy hasznosak legyünk, az emberek meg legyenek elégedve 
tevékenységünkkel.  
Minden sikeres pálya feltétele a rendszeresen elvégzett munka, a tisztességes emberi 
magatartás az egyéni és társadalmi érdek becsületes egyeztetése.  
A kitüntetés, amelyet a közösség adományoz, éppen ezt ismeri el: a tisztességes munkát és a 
tisztességes emberi magatartást a városért, a közösségért, embertársainkért.  
Számunkra ez a város, a mi városunk az egyik legfontosabb, hiszen itt élünk.  
A város nem csupán a sűrűn beépített házak, rendezett utak, terek, parkok, de nem is csak 
gyárak, üzemek, bankok, hivatalok összessége.  
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A város a keret, keret életünk tevékenységéhez. Közösségi életünk sokféle formájának 
helyszíne, és ha jó a keret az emberek megtöltik tartalommal.  
Pezsgő élettel teli város megteremtése, tudatos városvezetői, várostervezői szakmai 
döntéseket, kemény munkát követel. Nincs recept, a cél, hogy városunk valódi vonzó élettérré 
váljon, együttműködésre inspiráljon.  
Mint városvezetőnek, és mint várostervezőnek ezek az elvek, gondolatok határozták meg 
munkámat.  
Különös ajándék, ha valakinek megadatik, hogy szakmai tudását elképzeléseit közéleti 
tevékenységgel összehangoltan végezheti. Nekem megadatott, hogy a közös tervek, 
elképzelések gyakorlati megvalósulását is láthatom. Számomra ez nagyszerű érzés. Büszke 
vagyok, hogy részt vehettem, részese lehettem ennek a folyamatnak, és a továbbiakban is  
részese kívánok lenni. 
Kaposvár közös élményeink helyszíne, ami összeköt minket és büszkén mondjuk: 
kaposváriak vagyunk! Ez az alap, amire lehet építkezni.  
Ha ki akarok emelni valamit, ami talán önmagában tartalmaz mindent, ami ennek a városnak 
az esszenciája, akkor ez a város megújult főtere, a Kossuth tér.  
A mai Kossuth tér nem csak egy egyszerű tér, annál sokkal több, szimbolikus jelentőséggel 
bír. Mai kialakítása, annak előmunkálatai ékes bizonyítéka a közösségi akarat  
figyelembevételének. Megvalósulása igazi példája a városvezetés, a város polgárainak 
együttműködésére.  
A megújult Kossuth tér mára az összetartozás, az összefogás, az együttlét jelképe 
városunkban.  
„Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk” – 
fogalmazta meg Márai Sándor. 
2011-ben az államigaz gatás soha nem látott méretű reformja, átalakítása kezdődött meg. 
Mint kormánymegbízottnak a közért, az emberekért tenni akarás irányította a kormányhivatalt 
vezető munkámat is. 
A főispáni rendszer hagyományainak újragondolt folytatása, a járások újraszervezése, mind 
komoly kihívást jelentett. 
Megtisztelő a tudat, hogy az államigazgatás új korszakának kialakításánál, az alapok 
lerakásánál érdemben részt vehettem. 
Akik ma itt együtt vagyunk ebben a csodálatos színházteremben – történelmi távlatokban – 
egy időben és egy helyre születtünk szép hazánkban.  
Részesei lehettünk a magyar történelem ritka pillanatának, amit rendszerváltásnak tekintünk. 
Többünknek megadatott, hogy részt vehettünk az új idők alakításában.  
A mi nemzedékünk az utolsó, amelynek történelmi és személyes tapasztalata is van az előző 
rendszerről. A mi nemzedékünk az, amely még emlékszik az 1989-90-es évek mámoros  
hangulatára, a demokrácia győzelmére, a nyitásra, a szabadság nagyszerűségére, a 
lelkesedésre. Emlékszünk arra a lobogásra is arra a közéleti szenvedélyre, amely nélkül nem 
lehet történelmet, országot formálni.  Az utánunk jövőknek, azt üzenjük, csinálják jobban. 
Vegyék kézbe Márai Sándor írásait, olvassák figyelmesen, hogy megértsék az előttük járók 
élményeit és szándékait, hogy ne feledjük egykori álmainkat. 
A jövő tervezésénél ne vessék el a tapasztalatot, mert azt megszerezni több évtized, azt nem 
lehet tanítani, azt meg kell élni.  
A pálya utam értelmét, mivoltát Exupéry szavaival összegezhetném „Embernek lenni 
pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot  
építi tovább”.  
Az, hogy ma Kaposvár város díszpolgárává avat, megkoronázza több évtizedes 
építészmérnöki és közéleti munkámat. Életem legszebb pillanatai között fogom számon 
tartani ezt a mai estét. 
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Köszönöm Kaposvár!!”  
 
Nyári Szilvia: Megköszönte a díszpolgár megtisztelő szavait. Elmondta az ünnepi Közgyűlés 
hivatalos része véget ért. A jelenlevők nevében még egyszer gratulált a kitüntetetteknek. A 
szünetet követően kerül sor a kitüntetettek tiszteletére rendezendő gálaműsorra, amelyben a 
Csiky Gergely Színház művészei működnek közre.   
 
 
Az Ünnepi Közgyűlés zárásaként elhangzott a Szózat Gál Laura énekművész 
közreműködésével. 
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  polgármester               címzetes főjegyző 


