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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 23-án a kaposvári Szivárvány 
Kultúrpalotában 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 rézfúvós tanár. Kérte, énekeljék el közösen a 
Himnuszt a Kaposvár Helyőrségi Zenekar zenészeinek közreműködésével.  
 
A Verona közelében péntek este történt tragikus buszbaleset mélyen megrázta az egész 
országot, az egész nemzetet. Az érintett családok mélyreható gyászában mindannyian 
osztozunk. Tisztelegjünk 1 perces néma felállással elhunyt honfitársaink emlékének. 
 
József Attila A Dunánál című versét a Csiky Gergely Színház színművésze, Lugosi György 
előadásában hallották. Felkérte Szita Károly urat, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét 
ünnepi köszöntőjének elmondására.  
 
Szita Károly polgármester: „Egy város története a folyamatos változás története. A változásé, 
hiszen ahogyan egymás után következnek más és más korszakok, úgy változunk mi is, 
magunkra formálva környezetünket, házainkat, utcáinkat, parkjainkat.   
Bizony, így van ez Kaposvár esetében is, ezért jöttünk ma össze éppen itt ünnepelni. 
Megünnepelni 25. alkalommal városunk napját, s megünnepelni az alkotó kaposváriak nagy 
közösségét. 
Negyed század után most először, de csak átmenetileg a Szivárvány Kultúrpalotában. 
  
Kedves Háznagyasszony! Képviselő Úr! Elnök úr, Kormánybiztos úr! Mélyen Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Kaposváriak! Kedves Barátaim! 
 
Mindez önmagában nem is kívánkozna egy ünnepi beszéd elejére. Most mégsem hagyható szó 
nélkül, hiszen az új színhelynek nyomós oka van: nyomós oka, mert Kaposvár új korszak 
kapujához érkezett, sőt, az elmúlt esztendőben át is lépett városunk e kapu küszöbén.  
Az új korszaknak pedig nemcsak egyik útjelzője, hanem szimbóluma is lehetne az ünnepünknek 
korábban otthont adó Csiky Gergely Színház. 
Merthogy aligha mehetünk előre másképpen, mint a múlt értékeire alapozva.  
Megőrizve mindazt, ami jó, ami értékes, s hozzáadva mindazt, ami mi vagyunk, ami még 
hiányzik, ami igazodik a jelenünkhöz és a remélt jövőhöz, és ami tehetségünk, szorgalmunk, 
vágyaink szerint tőlünk telik. Amit utódainknak adhatunk át méltó örökségként. 
 
Kedves Kaposváriak! 
 
Egy esztendeje reménnyel telve ugyan, mégis féltő aggodalommal ígértem: nem torpanunk 
meg, megyünk előre.  
Ígértem ezt azzal együtt is, hogy borús fellegek állandósultak Európa egén. Meglehetősen 
ingataggá vált a biztonságunk, és ezzel a nyugodt gyarapodás lehetősége is veszélybe került.  
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Ma mégis büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország, s benne városunk helyt állt e rendkívül 
nehéz 365 napban. Sőt, nemcsak helyt álltunk, de a kontinens nemzetei között ma már egyre 
többen osztják a történelem viharaiban megedzett magyarok álláspontját.  
Hazánk, s így Kaposvár is a béke szigete maradt. A béke szigete, ahol szabadon, félelmek nélkül 
lehet élni és alkotni.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Büszkeséggel jelenthetem be Önöknek, hogy mindaz, amiről bő egy esztendeje még csak 
beszéltünk az mára bizonyossággá érett.  
Sokat és sokan dolgoztak azért, hogy álmaink az évszázad városfejlesztési tervévé, a másfél 
hete bemutatott Németh István Programmá szilárdulhatott. 
Ezúton is köszönöm városunk valamennyi polgárának a hitet, a kitartást, a bizalmat, s hogy hol 
jó szóval, hol előre vivő javaslattal, hol pedig bölcs intelemmel segítették az előkészítést. 
Köszönöm minden kaposvárinak, hogy tartotta annyira erősnek a várost, hogy képes volt bízni 
benne, bízni saját magában, bízni a másikban, a szomszédban, a barátban. Bízni a társakban. 
 
Tisztelt Kaposváriak! 
 
A Németh István Program a kaposváriak alkotó többségének programja. Nagy munka vár ránk, 
miközben tudjuk azt is: csak akkor tudunk nagyot lépni előre, ha együtt emeljük a lábunkat. A 
polgárosodó Magyarország legtermékenyebb időszakát megalapozó Kiegyezés 150. 
évfordulóján aligha lehet nem észrevenni ezt az üzenetet.  
Csak akkor tudjuk sikerrel megvalósítani az évszázad beruházási programját, ha mindnyájan a 
közös jó előmozdítására irányítjuk figyelmünket. Ha nem a viszálykodásra kell gondolnunk, 
hanem békében, nyugalomban a folyamatos építkezésre koncentrálhatunk.  
Ehhez bíznunk kell az európai politikusok belátásában, de bíznunk kell önmagunkban is. Előbbi 
talán rajtunk kívül áll, bár e téren is megpróbálkozunk a lehetetlennel. Utóbbi viszont csak 
rajtunk múlik. 
Csak rajtunk múlik azzal együtt is, hogy tudjuk: a legfinomabb étel füstje is csípi valakinek a 
szemét.  
Kérem Önöket, az így élő és gondolkodó társainkat is segítsük, hogy velünk együtt 
örülhessenek ők is a közösen elért eredményeknek. 
 
Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Miként Európa történelmi erőpróbája kapcsán is az vezetett bennünket jó útra, hogy merítettünk 
nemzetünk ezredéves, gyakran keserű tapasztalatából, úgy az előttünk álló feladatok 
megvalósításához is érdemes elődeink segítségét kérni.  
De erőt meríteni a múltból és építeni is csak valóságos alapokra lehet. Az ezeréves szentjakabi 
apátság alapjaira, az egykori vár alapjaira, a régebbi korokban is itt élő emberek lelkületére és 
szellemiségére. 
Kérjünk hát segítséget akár az e házat megalkotó Lamping Józseftől, segítséget Kaposváry 
Györgytől, Németh Istvántól, Esterházy Páltól. Segítséget nagyapáinktól és nagyanyáinktól, 
segítséget a szüleinktől. Azoktól, akik nap, mint nap tettek azért, hogy mi most itt lehetünk, 
hogy Kaposvárt az otthonunknak tudhatjuk.  
 
Forduljunk tehát egymás felé! Mert most sem téveszthetjük össze az eszközt a céllal.  
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Programunk ugyanis nem cél, hanem eszköz. Lehetőség arra, hogy megteremthessük egy 
újfajta, lelkiekben, szellemiekben és anyagiakban is gazdagabb kaposvári élet alapjait.  
Lehetőség arra, hogy a családok megerősödjenek, s hogy a tapasztalataikkal, óvó figyelmükkel 
bennünket segítő idősek nagyobb biztonságban legyenek.  
Lehetőség arra, hogy a Kaposvárt otthonukként szerető embereket ne csak a szívük kösse ehhez 
a városhoz, hanem az a felismerés is, hogy itt mindazt megtalálják, amely hozzásegítheti őket 
a boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus, gyarapodó élethez. 
 
Kedves Barátaim! 
 
A kis dolgok is lehetnek nagy célok. Most ugyan nagy dolgokra készülünk, arra, hogy együttes 
erővel ismét túlszárnyaljuk a korábbi eredményeinket, de arra is figyelnünk kell – sőt, arra kell 
csak figyelnünk igazán –, hogy a mindennapokban meglegyenek azok az apró sikerek, amelyek 
minden kaposvári embernek erőt és értelmet adnak a küzdelmekhez, s lehetőséget teremtenek 
a boldog élethez. 
Az így megerősödő közösségünk előtt aligha teremhet legyőzhetetlen akadály.  
 
Kedves Barátaim! Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
A Jóisten támogatását kérve, hitünkben megerősödve, emelt fővel nézzünk hát szembe a most 
következő, az eddigi talán legnagyobb kihívással is! 
 
Isten éltesse Kaposvár valamennyi polgárát, és adjon nekünk jókedvet és bőséget! Köszönöm 
megtisztelő figyelmüket!” 
 
 
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: 
 
2005-től a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján Sportegyesület versenyzője. 2011-től 
juniorválogatott, majd 2013-tól a felnőtt válogatott tagja. 55-szörös korosztályos magyar 
bajnok. Többszörös junior Európa- és világbajnok. 2016-ban a felnőtt-világbajnokságon két 
dobogós helyet szerzett, és kvalifikálta magát a 2017. évi Világjátékokra. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Varga 
Krisztina uszonyos és búvárúszónak. 
Edzők: Kovács László és Hajdu Sándor. 
 
2002-től a kaposvári Lovasakadémia Sport Club lovastorna-szakosztályának versenyzője. 
2010–14 között junior, 2015 óta felnőtt magyar bajnok. 2014-ben a junior Lovastorna-Európa-
bajnokságon aranyérmes lett. 2015 óta a világranglistán a legjobb tíz helyezett között szerepel, 
ennek köszönhetően részt vehetett a Világkupa-sorozatban. Így 2016-ban két bronzérmet 
szerzett a Világkupa párizsi és salzburgi fordulóján. 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Bence Balázs 
lovastornásznak. 
Edző: Villányi Krisztina. 
 
A 2014-es év hullámvölgye után 2015-ben és 2016-ban is első helyet értek el a Magyar 
Kupában és a Magyar Bajnokságban is. A 17. magyar bajnoki cím megszerzésével a hazai örök 
rangsor élére álltak, maguk mögé utasítva a nagy múltú Csepelt. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza a 17-szeres 
magyar bajnok és 18-szoros Magyar Kupa-győztes FINO Kaposvári Röplabda 
Sportegyesületnek. 
Edző: Demeter György. 
 
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: 
 

- A német nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megőrzése érdekében kifejtett, 
példamutató munkája és irodalmi tevékenysége elismeréséül Bauer Andrásné, 
Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának volt elnöke  

- a közoktatás-köznevelés terén és a tudományos életben végzett kiemelkedő 
munkájáért dr. Gombos Péter PhD, a Kaposvári Egyetem tudományos 
dékánhelyettese, egyetemi docens  

- kiemelkedő pedagógusi, intézményvezetői munkájáért Gyurina Éva, a Somogy 
Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium főigazgatója  

- kiváló gyógyító és tudományos munkájáért prof. dr. Horváth Gyula, a Kaposi Mór 
Oktató Kórház osztályvezető főorvosa 

- példaértékű tervezői és építészmérnöki életpályája elismeréséül Huszár László 
építészmérnök  

- a közoktatás-köznevelés terén végzett kiemelkedő munkájáért Iváncsikné Kálmán 
Éva, a Berzsenyi Dániel Tagiskola tanára  

- a mozgásszervi rehabilitáció terén végzett kiemelkedő munkájáért Katonáné Halupa 
Dóra, a Kaposi Mór Oktató Kórház gyógytornásza  

- a szolgáltatói szektorban végzett kiváló munkájáért Kis Ernő cipészmester  
- a közigazgatásban és a város közéletében végzett eredményes munkájáért Kovácsné 

Habján Mária Magdolna, a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott dolgozója  
- a szociális ágazatban végzett kiváló munkájáért Lenhofferné Salamon Éva, a 

SzocioNet dolgozója  
- a közigazgatásban végzett kiváló munkájáért dr. Mach Tamás pályázatkezelési és 

közbeszerzési referens  
- kiemelkedő színművészi teljesítményéért Sarkadi Kiss János, a Csiky Gergely 

Színház színművésze  
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- a közigazgatásban végzett kiváló munkájáért Szekeres Istvánné, a Polgármesteri 
Hivatal ügykezelője; 

- a szolgáltatói szektorban végzett kiváló munkájáért Varga Ferenc asztalos  
- a távfűtési rendszer fejlesztésében játszott szerepéért Zanatyné Uitz Zsuzsanna, a 

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. műszaki vezetője 
 
 
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: 
 
Kaposvár Helyőrségi Zenekarnak a több évtizedes magas színvonalú szakmai munkájáért, a 
zenekultúra népszerűsítéséért, a város és a honvédség közötti kapcsolatok ápolásáért. Kaposvár 
több mint másfél évszázada katonaváros, ami azt is jelenti, hogy az itt állomásozó alakulatok 
tagjai részt vesznek a helyi társadalom életében, munkájukkal a kaposvári polgárokat is 
támogatják, kulturális teljesítményükkel a helyi közösség értékeit is gyarapítják. A kaposvári 
katonazenekar már évtizedek óta ilyen szerepet tölt be. Az együttes 1958-ban alakult meg 
Budapesten, néhány év múlva Pécsre helyezték át, és 1975-ben került Kaposvárra, ahol három 
évtizeden keresztül Szabó László karmester irányításával folytatta működését. Ezután Ruff 
Tamás, 2010-ben pedig Major András vette át a zenekar szakmai vezetését. A zenészek 
színvonalas munkája mindenhol elismerést váltott ki, amint arról számos díj és rádiófelvétel 
tanúskodik, mindenekelőtt pedig az, hogy az együttes ismételten meghívást kap a különféle 
kulturális rendezvényekre, s természetesen rendszeres fellépője a katonazenekari 
fesztiváloknak. A zenekar műsorpolitikája illeszkedik a közönség igényeihez, koncertjei, 
látványos bemutatói mindig nagy sikert aratnak. Koncertsorozatai közül az egyik 
legnépszerűbb az adventi hangverseny. A katonazene és általában a fúvószene bemutatása és 
népszerűsítése kiemelt célja az együttesnek, amely szoros kapcsolatot tart fenn Kaposvár 
kulturális intézményeivel, köztük a Csiky Gergely Színházzal, a Liszt Ferenc Zeneiskolával, az 
Együd Árpád Kulturális Központtal, a Szivárvány Kultúrpalotával, s minden olyan oktatási 
intézménnyel, ahol az ifjúság megismerheti a Magyar Honvédséget, s betekintést nyerhet az 
ország zenekultúrájába. A 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonazenészei magas 
szintű állami és katonai vezetők előtt is több ízben bizonyították kiváló zenei képességeiket. A 
zenekar 2016-ban méltán kapta meg a Somogy Megyei Közgyűléstől a Somogy Polgáraiért 
díjat. 
 
Csikvár Gábor művelődésszervező, menedzser, népzenei előadóművésznek. 1962-ben 
született Kaposváron. Népzenei pályafutása – melyet hivatásának tekint – a hetvenes évek 
végén indult szülővárosában, a „Dudaiskola” keretében; itt sajátította el a népzene alapjait. 1998 
óta tagja a Somogy Megyei Néptáncszövetségnek, 2012 óta elnökségi tagja a Déli Kapu 
Folklórszövetségnek. A városnak nemcsak hazai, hanem nemzetközi téren is megbecsülést 
szerző Somogy Táncegyüttes művészeti titkáraként közművelődési programok, rendezvények, 
előadások szervezésével, pályázatírással és oktatással foglalkozik. Olyan kiváló zenekarok és 
együttesek munkájában működött és működik közre, mint a Zengő népzenei együttes, a 
Vasmalom Együttes, a Somogy Zenekar, a Szakértők Zenekar és a Magyar Dudazenekar. Az 
évek során számos elismerésben részesült, így nemcsak a „Népművészet Ifjú Mestere” cím 
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birtokosa, hanem a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének „Művészeti Munkáért” 
kitüntetését, a „Kaposvár Ifjúságáért” kitüntetést, a „Somogy Megye Polgáraiért” kitüntetést, a 
Wlassics Gyuláról elnevezett állami közművelődési kitüntetést és a Somogy Megyei Prima díjat 
is megkapta. 1996-tól napjainkig a Csiky Gergely Színházon kívül több fővárosi és vidéki 
színház produkcióiban is megmutatta sokoldalú zenei tehetségét. Pályája során kiemelt szerepet 
játszik a nemzeti kulturális értékek felkutatása, megőrzése – és nem utolsósorban az, hogy 
mindezt a kincset a jövő nemzedékének is átadja. Karizmatikus népzenei oktatóként gyermekek 
százaival ismertette és szerettette meg a népzenét, a népi hangszereket. Tudását hazai és 
nemzetközi népzenei táborokban is megosztja, s 1996-ban alapítóként vett részt az Együd 
Árpád Művészeti Iskola létrehozásában. Munkájával nagymértékben hozzájárult a fiatalok 
mozgáskultúrájának, személyiségének és közösségi életének fejlődéséhez. Kiemelkedő 
szakmaisága mellett közvetlen, nyílt személyisége révén városunk köztiszteletben álló polgára. 
Alkotó mindennapjait köztünk élve előadóművészi és oktatói tevékenységével hazánkban és 
határainkon túl is öregbíti városunk hírnevét.  
 
dr. Fábry Kornél atyának a város számára az egész katolikus közösségben elismerést szerző 
léleképítő és közösségszervező munkásságáért. 1972-ben született Budapesten, mint egy 
ötgyermekes katolikus család negyedik gyermeke. Szülei gépészmérnökként és műszaki 
szerkesztőként dolgoztak. Tanult a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem francia szakán, és az Országgyűlési Levéltárban is dolgozott, mielőtt a 
teológiát választotta volna. Élethivatása az 1995-ben rendezett Fülöp-szigeteki Katolikus 
Ifjúsági Világtalálkozón tudatosodott benne, ahol Magyarország egyik delegáltjaként vett részt, 
és II. János Pál pápával is találkozott. Elvégezte a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, 2000-
ben pappá szentelték, majd az Emmánuel Közösség tagjaként Párizsban tanult egy évet. A 
kaposvári Szent Imre-templomban volt két évig káplán, hogy aztán öt éven át még Rómában is 
tanuljon, ahol megszerezte a szaklicenciát és a doktorátust biblikus teológiából. 2008-ban lett 
Kaposfüred plébánosa. Ha azt tudakolták tőle, mit tart jobb helynek, Rómát, Párizst vagy 
Kaposfüredet, válasza gyorsan megérkezett: természetesen Kaposfüredet! „Szeretek itt lenni – 
mondta –, engem is szeretnek, és én is szeretem az ittenieket.” Hivatástudata és áldozatkész 
munkája a városrész határain túl is tiszteletet váltott ki; 2012-ben megkapta a Somogy Megyei 
Prima díjat. Füredi szolgálata 2016-ban ért véget, miután Erdő Péter bíboros őt nevezte ki a 
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának főtitkárává. Így 
most a volt kaposfüredi plébános koordinálja a különleges jelentőségű rendezvény 
előkészületeit. Személyiségének pozitív kisugárzása, közvetlen, barátságos viselkedése, 
emberközeli, lendületes életvitele a keresztény hit terjesztésének nagyköveteként is 
hatékonyabbá teszi a munkáját. Idősek és fiatalok számára egyaránt példamutató az 
életszemlélete; papi hivatásán túl a zenét, a táncot és a sportot is szereti, szabadidejében síel, 
szörfözik, teniszezik, emellett pedig elismert amatőr fotós. 
 
 
dr. Sárközy Eszter ügyvédnek több évtizedes jogászi, közéleti és karitatív munkájáért. 1939-
ben született Kaposváron. Ügyvédjelölti gyakorlatát 1964-től az 1. Számú Ügyvédi 
Munkaközösségben folytatta, s 1968-ban vették fel a Somogy Megyei Ügyvédi Kamarába. Ő 
volt a kamara első női tagja. Az ügyvédi közéletben 1970 óta vesz részt, több tisztséget is 
vállalva: 1973-tól két évtizeden át a megyei kamara elnökhelyetteseként dolgozott, s 1992-től 
a Magyar Ügyvédi Kamara Teljes Ülésében képviselte Somogy megyét. Munkáját több díjjal 
ismerte el a szakma; 1981-ben az akkor adományozható legmagasabb kitüntetést, a „Kiváló 
Ügyvédi Munkáért” emlékplakettet is megkapta. Negyvennyolc éven át végezte ügyvédi 
hivatását nagy odaadással, lelkiismeretesen és páratlan munkabírással. Vezette a Kaposvári 7. 
számú Ügyvédi Irodát, és fontos tisztséget töltött be a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező 
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Egyesületében. Szakmai munkásságán kívül Kaposvár közéletének is meghatározó egyénisége. 
A kilencvenes évek közepén zászlót bontott Kaposvári Polgári Casino egyik alapítója volt, 
jelenleg az egyesület tisztikarának tagja, s emellett aktívan dolgozik a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetségének elnökségében. Évtizedek óta részt vesz a különféle választási bizottságok 
munkájában, s az ezredforduló után indult „Szeretem Kaposvárt” mozgalom éppúgy a sorai 
között tudhatja, mint a „Kaposvár Polgáraiért” Egyesület. A református egyházi közéletben a 
kaposvári gyülekezet presbitereként végez elhivatott munkát, ugyanakkor országos 
megbízatásokat is vállal: a Zsinati Bíróság tagja és egyházkerületi jogtanácsos. 2011-ben a 
Dunántúli Református Egyházkerület legmagasabb elismerésével, a Pro Pannonia Reformata 
díjjal tüntették ki. Emberbaráti tevékenységre, segélyakciókban való részvételre mindig szakít 
időt. Személyiségének meghatározó vonása embertársainak támogatása: a kérés még el sem 
hangzik, s ő már segít, rohan, intézkedik. És mindezt olyan természetességgel teszi, hogy 
könnyű tőle elfogadni – és gyakorta eszünkbe sem jut megköszönni. 
 
 
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: 
 
dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyzőnek a magas szintű, példaértékű, több évtizedes jegyzői és 
közéleti tevékenységéért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez. 1952. 
december 14-én született a Somogy megyei Edde községben. Általános iskolai tanulmányait 
szülőfalujában és Somogyjádon végezte el, majd Kaposváron, a Táncsics Mihály 
Gimnáziumban érettségizett. A Janus Pannonius Tudományegyetem Jogtudományi Karán 
1977-ben szerzett diplomát. 1977-től 1983-ig a Kaposvári Járási Hivatalban dolgozott, 1981-
től osztályvezetőként. 1983 és 1986 között a Kisiparosok Országos Szövetsége Somogy Megyei 
Adóközösségének vezetője volt, 1986-tól a Városi Tanács Pénzügyi Osztályának vezetője.  
1990. december 14-én – éppen a 38. születésnapján – Kaposvár Megyei Jogú Város első 
demokratikusan választott képviselő-testülete jegyzővé nevezte ki, s ezt a pozíciót 25 éven 
keresztül, 2015. december 31-én történt nyugdíjba vonulásáig töltötte be.  
1992-ben a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán jogász–
közgazdász másoddiplomát szerzett. Tevékenyen részt vett az önkormányzati, valamint egyéb 
közigazgatási témájú jogalkotásban, több törvény-előkészítő bizottságnak is tagja volt.  
1997. augusztus 20-án a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel 
tüntette ki. Szülőfaluja, Edde 2000-ben díszpolgárává választotta, és ugyanebben az évben 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésétől megkapta a Kaposvár Városért kitüntetést is. 2010 
áprilisában átvehette a Kaposvári Polgári Casino díját, 2012-ben a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara a „Pro Facultate” érdemérem arany fokozata elismerésben 
részesítette. 2013-ban Csíkszentkirály községnek is díszpolgára lett, s a jogásztársadalom a 
szakma legmagasabb kitüntetésével, a Deák Ferenc-díjjal ismerte el sok évtizedes munkáját. A 
Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának alapító elnöke, majd alelnöke. A 
„Magyar Közigazgatás”, majd a „Jegyző és Közigazgatás” című szaklap 
szerkesztőbizottságának tagjaként, a Jegyzők Országos Szövetsége Somogy Megyei 
Szervezetének elnökeként is tevékenykedett. Számos írása jelent meg szaklapokban, 
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szakfolyóiratokban. Véleménye a közigazgatási karban mindig meghatározó volt, 
tapasztalataira széles körben igényt tartanak ma is. Nevéhez fűződik az immár 25 éve minden 
márciusban megrendezett országos hírű rendezvény, a Jogi Beszélgetések, amelyen a 
jogtudomány számos kiválósága vesz részt előadóként és hallgatóként egyaránt. A határon túli 
magyarsággal is jó kapcsolatokat ápol, számos közös rendezvény és program megvalósítását 
vállalta. A Csíksomlyói Búcsú idején minden évben megszervezi Kaposvárról azt a buszos 
zarándoklatot, amellyel még szorosabbra fűzi a szálakat erdélyi honfitársainkkal. 
Negyedszázados jegyzői működése alatt Kaposvár hatalmas fejlődésen ment át, amihez ő is 
hozzájárult a városfejlesztési stratégiák készítésétől a képviselő-testületi munka támogatásán át 
a megvalósításig. A helyi közigazgatás és az intézményrendszer átszervezésében szintén 
tevékenyen és sikeresen vett részt. 
Jegyzőként mindig arra törekedett, hogy az általa vezetett hivatalban megvalósuljon az 
állampolgárok hatékonyabb szolgálata, a gyors, ügyfélbarát közigazgatás. Kiemelkedő 
szaktudása és szakmai teljesítménye elismeréséül 2002-ben címzetes főjegyzői címet kapott. 
Nyugdíjba vonulása után is aktívan formálja a helyi közéletet, elnöke a Somssich–Táncsics 
Baráti Körnek, tagja számos civil szervezetnek. Hihetetlen munkabírása, segítőkészsége és 
közvetlensége mind olyan tulajdonságok, amelyek kivívták kollégái és Kaposvár lakóinak 
elismerését. Pályája során és döntéseiben mindig a mélységes humánum és az igazságosság 
vezérelte, munkáját konszenzusteremtő képessége, ragyogó humorérzéke és optimizmusa 
segítette. 
Munkatársai és a kaposvári polgárok körében szeretet és megbecsülés övezi, hivatásához a 
biztos és támogató hátteret családja nyújtja. 
 
Nyári Szilvia: Átadta a szót dr. Kéki Zoltán Kaposvár Város díszpolgárának, hogy mondja el 
gondolatait a kitüntetettek nevében. 
 
dr. Kéki Zoltán díszpolgár: „Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Mélyen Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! 
 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni valamennyi kitüntetett nevében a javaslattevőknek, 
valamint a döntést hozóknak és az általuk képviselt kaposváriaknak, hogy a számos arra méltó 
és kiváló jelölt közül ránk esett a választásuk. Pontosan tudjuk, hogy egy helyi közösség 
elismerésének milyen kiemelkedő súlya, jelentősége van. Nem csupán megtisztelő a kitüntetés, 
de felelősséget is ró ránk. Felelősséget azon közösség iránt, amellyel együtt nevelkedtünk, 
együtt dolgoztunk, együtt örültünk és együtt bánkódtunk. Felelősséget azon közösség iránt, 
amely a szülőföldet, a munkahelyet, a lakhelyet, a barátokat jelenti számunkra. Felelősséget 
Kaposvár, a kaposváriak iránt, hiszen mi velük élünk itt, és velük szeretnénk egyre jobban élni 
itt. Székelyföld, Farkaslaka nagy szülöttjének, Tamási Áronnak az Ábel Amerikában című 
regénye végén olvashatjuk a szállóigévé vált mondatot: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne.” Mi pedig itt vagyunk otthon, Kaposváron. 
Gyakorta elhangzik az elismerésben részesülők részéről, hogy „nem a kitüntetéséért tettem a 
dolgomat.” Igen, ez így helyes. De vélhetően közel az apró titok: talán valamennyien hittünk 
valamiben. Hittünk abban, ha tesszük a dolgunkat, ha van kitartás és akarat az nem csupán 
nekünk, de valamennyiünknek hasznára válhat. Mert kevesebb a teher, és több az öröm, ha van 
kivel megosztani.  
 
Saját nevemben is a köszönet hangján szeretnék szólni. Elsőként néhai nagyszüleimnek, 
szüleimnek tartozok köszönettel, akik sokat dolgoztak azért, hogy tanulhassak, és akikből soha 
nem fogyott ki a szeretet, a hit, a szép beszéd, az emberi tisztesség. Köszönetet mondok 
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testvéremnek, aki mindig segített eligazodni a világban, aki mintát adott emberségből, 
hivatásszeretetből, felelősségérzetből, és aki nagyon hiányzik.  
Köszönetet mondok egykori és jelenlegi képviselőknek, intézményvezetőknek, gazdasági 
szervezeteink vezetőinek, megyei és városi igazgatási, rendészeti, igazságszolgáltatási szervek 
vezetőinek, részönkormányzati, nemzetiségi önkormányzati képviselőknek, egyházi és civil 
szervezetek képviselőinek a megtisztelő és segítő együttműködésért.  
De mindenekelőtt volt munkatársaimnak jár a köszönet, akikkel közös sikerünknek tekintem a 
díszpolgári címet. A nagyszerű és kiváló Aljegyzőnek, Igazgató, Irodavezető hölgyeknek, 
uraknak, referenseinknek és valamennyi munkatársamnak része van az elismerésben. 
Köszönöm Nekik. 
Mindezek mellett hálával gondolok szülőfalum, Edde csodálatos tanítónőjére, somogyjádi és 
Táncsicsos tanáraimra és mindenkire, aki egyengette utamat, köztük barátaimra, akik mellettem 
voltak, erőt adtak. 
Végezetül köszönettel tartozom családomnak, feleségemnek, három nagyszerű gyermekemnek, 
családjaiknak, unokáimnak, akik törődésükkel, szeretetükkel biztos háttere voltak életemnek. 
 
Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! 
 
A hosszú beszéd veszélyeire is figyelemmel nem feledhetem a bölcs intelmet miszerint „az 
életben légy értéktartó, az örömben pedig mértéktartó”. 
Mégis valamiről még szeretnék szólni. 
Egy alkalommal a Pécsi Egyetem Jogi Karán azt a kérdést tettem fel egy vizsgázónak, hogy a 
közszolgáltatások szervezésének milyen módjai ismertek; A válasz a tananyagtól meglehetősen 
tisztes távolságot úgy hangzott, hogy lehet szakszerűen, örömmel valamint tessék-lássék 
módon szolgáltatni. A válasz bizonyosan empirikus megfigyelésre alapult, ugyanakkor ki ne 
érezte volna néha a tessék-lássék módon történő közszolgáltatást saját bőrén, de remélem nem 
a kaposvári városházán. 
Számomra megtiszteltetés és öröm volt a köz szolgálata. Azt tehettem, amit szeretek és mindezt 
kiváló partnerekkel, munkatársakkal. 
Külön öröm, hogy ezt olyan alkalommal mondhatom el, amikor az ünnepi érzést közös 
élményként éljük meg. Azt kívánom, hogy erősítse ez bennünk a kölcsönös tiszteletet, a 
megértést és a szeretetet. Mert szükségünk van az erőre. Hisz a mai gyásznapon is érezhető a 
hétvégi szörnyű tragédia kapcsán mindenünnen áradó mély együttérzés is figyelmeztet, 
összefogás, szolidaritás nélkül gyengék, elesettek vagyunk. 
 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!” 
 
Nyári Szilvia: Az Ez az otthonunk című dalt Jáger Kinga előadásában hallhatták. Megköszönte 
a díszpolgár megtisztelő szavait, még egyszer gratulált a kitüntetetteknek. Elmondta az ünnepi 
Közgyűlés véget ért. A program további része a nemzeti gyásznapra való tekintettel elmarad. 
Kérte, a helyőrségi zenekar kíséretével énekeljék el a Szózatot. 
 
Az Ünnepi Közgyűlés zárásaként elhangzott a Szózat. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Szita Károly       dr. Csillag Gábor 
 polgármester                  jegyző 


