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JEGYZŐKÖNYV 
 

 
amely készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. január 23-án a kaposvári Csiky 
Gergely Színházban megtartott ünnepi üléséről 
 
Jelen vannak: a jegyzőkönyv 1. számú mellékleteként csatolt jelenléti íven felsoroltak. Az 
ünnepi közgyűlés meghívója a jegyzőkönyv 2. számú mellékleteként csatolva. 
 
Nyári Szilvia köszöntötte a megjelent vendégeket Kaposvár város ünnepnapján, ünnepi 
Közgyűlésén. Elmondta, hogy a Kaposvár szignált a Nagyboldogasszony Római Katolikus 
Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvósai adták elő. A szignál 
zeneszerzője Bogáthy József, vezényelt Bogáthy Gábor rézfúvós tanár. Kérte, hogy Gál Laura 
énekművész közreműködésével énekeljék el közösen a Himnuszt.  
 
Himnusz 
 
Vers 
 
Nyári Szilvia elmondta, Takáts Gyula Szülőföldem című versét Török Saca, Német Mónika, 
Szabó Nikolett, Fándly Csaba, Benedek Dániel, Törő Gergely Zsolt – a Csiky Gergely Színház 
művészei – tolmácsolásában hallották. 
 
 Felkérte Szita Károlyt, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterét ünnepi köszöntőjének 
elmondására.  
 
Szita Károly polgármester: „Főtisztelendő Püspök Atya, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves 
Kaposváriak! Szeszélyes, nagy kaland a földi lét. A történelem hol a magasban, hol a mélyben 
terelgeti a nemzeteket, a kisebb és nagyobb közösségeket, a családokat, bennünket, embereket. 
Hol békés gyarapodást hoz nekünk, erőt és büszkeséget, hol pedig áldozatvállalást kíván és 
veszteséggel, vagy legalábbis nehézségekkel szembesít. Mikor mit mutatnak a csillagok, mikor 
mi kerekedik felül az emberekben. Az elmúlt két esztendőben jártunk fent, és jártunk lent is. 
“Hun’ kerék volt, hun’ pedig talp” – ahogyan mondani szokás. Már-már kettészakadt a valóság. 
Odakint erőnk szerint tettük a legtöbbet, bent azonban küzdöttünk, aggódtunk, és gyakran 
bizony féltünk, féltettünk is. Remény és küzdelem váltogatta egymást, s ez bizony ma sincsen 
másképpen! Most jó újra együtt lenni, jó újra együtt ünnepelni és feltöltődni az örömben! Az 
új esztendő, a remény örömében. A munka okozta örömben.  
Isten hozta hát valamennyiüket városunk ünnepnapján itt, az újonnan is csodaszép Csiky 
Gergely Színházban! 
 
Kedves Ünneplő Kaposváriak! 
 
Bizony, dicsőséges és nehéz korszakok váltják egymást ezerévek óta. Vannak nemzedékek, 
melyek kisebb megrázkódtatások mellett élhetik meg a számukra rendelt időt, másoknak jó, ha 
néhány biztonságos év megadatik. Szüleink, nagyszüleink, a nagy öregek életéhez képest mi, 
mai kaposváriak kegyelmi időszakot kaptunk. Ám nem kaptuk ingyen! A mai fejlődésben ott 
van őseink vére és verejtéke. Ott van benne a mi odaadásunk és erőfeszítésünk, és ott lesz benne 
unokáink nemzedékének teljesítménye is. Apáról fiúra, nagyapától unokára száll, amit 
cselekszünk, amit megtanulunk, amit megőrzünk. A közös városépítő munka, amelyek nem 
csodák, hanem emberi teljesítmények. A kaposváriak teljesítménye, amelyre büszke 



2 

 

nemzedékként tekinthetünk, s amelyet hálás szívvel köszönünk meg a velünk szövetségben 
együttműködőknek, és ajánljuk az utánunk következők és a Jóisten figyelmébe is. Hogy 
megtartsa e várost, gyarapítsa számban és lélekben is e közösséget, hogy a sikerek és 
megpróbáltatások egyaránt előre vigyék szeretett városunk ügyét. És ha vannak sikerek, vannak 
nehézségek is, ne tagadjuk! A világ is ránk ijeszt olykor-olykor, miképpen most is. 
Megszenvedjük ilyenkor a mindennapokat, meggyászoljuk veszteségeinket, és küzdünk, hogy 
legyőzzük a veszélyt, legyőzzük a gonoszt, legyőzzük akár saját magunkat is.  
Mert mi, kaposváriak tudjuk, a jót magunk teremtjük, s a rosszat is magunk kell helyrehozzuk. 
Hogy kevés legyen a lent, és több a fent. Hogy több legyen a mosoly, és kevesebb a könny. 
Hogy több legyen a gyermek, mert attól lesz több az öröm. Szeretnénk, ha a magasban megélt 
időszakok minél tovább tartanának. Szeretnénk, ha semmi sem parancsolna megálljt az élhető, 
a szerethető, a biztonságos világnak. Most is ebben bízunk, és ebben reménykedünk. Hogy 
legyőzzük a veszélyt, s hogy van és lesz is bennünk erő és lelkesedés fenntartani mindazt, amiért 
megdolgoztunk. Hogy továbbra is együtt akarunk menni azon az úton, amely sikereket hozott 
közösségünk számára. 
 
Kedves Jelenlévők! 
 
A nagy választások előtt érdemes mérlegre tennünk a mögöttünk hagyott időt, mert az általunk 
megélt biztonság bizony sok mindenen múlik. Többek közt az akaraton, hogy mi mellett 
döntünk jó szívvel és meggyőződéssel, s mi az, amire nemet mondunk, amit határozottan 
elutasítunk. Ha összevetnénk akárcsak a tíz ével ezelőtti Kaposvárt a maival, ugyan ki voksolna 
a meghaladottra? Emlékeznek, hány évig, évtizedig vártunk arra, hogy megújuljon ez a 
színház? Emlékeznek, mennyire kellett már a helyi gazdaságnak, a dolgozó kaposváriaknak a 
67-es gyorsút a befektetőkkel? Mennyire vágytuk, hogy a közszolgáltatásokban, az óvodák és 
iskolák állapotában ne az elhanyagoltság, az omló vakolat legyen az uralkodó s az elfogadott?  
Hogy legyenek olyan sikereink, amelyekre máshol is felkapják a fejüket? Hogy mennyire 
vágytuk, hogy lehetőséget kapjunk az építésre, a gyarapodásra, a biztonságra? Akár a valóban 
bennünket, kaposváriakat szolgáló modern közösségi közlekedéssel, a tiszta jövő egyik 
zálogaként bevezetett korszerű hulladékgazdálkodással, a szelektív hulladékgyűjtéssel, az új 
arénával, uszodával, a közlekedési központtal, az ipari parkokkal. 
Ez egyre erősebb közösséggel, amely a mi akaratunkból, egymás iránt odafigyelésünkből 
kovácsolódott rendíthetetlen szövetséggé. 
 
Tisztelt Hölgyek és Urak! 
 
Mindezt a mögöttünk hagyott tíz-tizenkét év hozta el számunkra. Az örökölt gazdasági válság, 
a migrációs veszély, és a mostani járvány szülte kihívások és pokoli nehézségek ellenére. Igen, 
mindez a mögöttünk hagyott alig több, mint egy évtized termése, amely alatt nagyobbat 
fejlődött Kaposvár, mint korábban bármikor. És ez nem szerencse volt, hanem a közös döntés 
melletti kiállás. A helyi akarat összeért a kormányzati akarattal. A kaposvári akarat 
Magyarország egészével. Hogy nem a fejünk felett akarták kitalálni, mi kell nekünk, hanem 
magunk dönthettünk a számunkra fontos kérdésekről. Hogy nem elutasították a kéréseinket, 
hanem támogatták. Hogy a válságokban sem hagytak magunkra, nem hárították át ránk a 
terheket, hanem mellettünk voltak és támogattak bennünket. Mi ezt szeretnénk a jövőben is?  
Azt szeretnénk, hogy a két éve közösen kitűzött céljainkat ugyanígy elérjük. Hogy a magasabb 
jövedelmek mind többeknek adják meg az anyagi biztonságot. Hogy egyre több legyen a 
gyermek, és mindazok megszülessenek, akikre olyannyira vágynak a fiatalok. Azt szeretnénk, 
hogy egészségben és boldogságban élhessünk egymás mellett hosszú-hosszú ideig és azt, hogy 
otthonunk környezetét, fáit, parkjait, levegőjét megőrizhessük vagy éppen még tisztábbá 
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tehessük. Igen, ezt szeretnénk! Kaposvár ünnepnapján e célok mellett kell hitet tennünk. Az 
elmúlt évtized közös sikerei a bizonyítékai annak, hogy az álmok számunkra elérhetők. A 
kaposvári álmokhoz pedig mi magunk kellünk. Együtt, közös akarattal és elhatározással. A 
többi már gyerekjáték lesz! 
 
Kedves Kaposváriak! 
 
A város napja ünnep. Ünnepen pedig köszöntünk.  Isten éltesse hát Kaposvárt, Isten éltesse 
városunk valamennyi polgárát. Az ő akarata legyen útmutatónk, amint a múltban, úgy a jövőben 
is. Köszönöm figyelmüket. 
 
Kedves Kaposváriak!  
 
Gazdag az a város, amely annyi tehetséget és értéket képes felmutatni, mint amennyit a mi 
közösségünk. Tavaly a coronavírus járvány nem adta meg azt a lehetőséget, hogy az elmúlt 
évben kitüntetés kapott kaposvári polgárokat így együtt, egy közösségként köszönthessük. Idén 
úgy tartottuk helyénvalónak, hogy a friss díjazottak mellett az egy éve elismerést kapó 
polgárainkat is meghívjuk erre az ünnepségre. Kérem őket is köszöntsék nagy tapssal.” 
 
Nyári Szilvia köszöntötte a 2021. évi kitüntetetteket:  
 
2021-ben az Év Sportolója díjban részesültek: 
 
Halmai Petra, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, képviseli edzője, Virovecz 
Richárd 
Boros Bence, a Kaposvári Judo Klub dzsúdóversenyzője, képviseli edzője, Kéki Márton 
az 1. MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club csapata, képviseli Karl Schultes elnök 
 
2021-ben Kaposvár Szolgálatáért kitüntetésben részesültek: 
 
Baloghné Kalocsa Tünde, a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság pénzügyi 
ügyintézője 
Buzásné Balogh Judit, a Polgármesteri Hivatal iktatója, aki nem tudott részt venni az 
ünnepségen 
Csordás István, az Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium nyugalmazott 
matematika–fizika szakos tanára 
dr. Fábos Beáta bőrgyógyász, allergológus, immunológus főorvos, aki nem tudott részt venni 
az ünnepségen  
Fándly Csaba, a Csiky Gergely Színház színművésze  
Gábor Mária Magdolna, a Gyöngyfa Napközi Otthon gyógypedagógusa 
Harsányi Csaba vállalkozó, aki nem tudott részt venni az ünnepségen 
Hujber Tamásné pszichológus, a Klebelsberg Középiskolai Kollégium tehetségfejlesztő 
tanára 
Illés János sportvezető, Rákóczi FC, aki nem tudott részt venni az ünnepségen 
Illés László, a Közúti Közlekedési Szakszervezet Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 
alapszervezetének elnöke 
Kubatov Antal, a Táncsics-gimnázium matematika–fizika szakos nyugdíjas tanára, aki nem 
tudott részt venni az ünnepségen  
Nagyné Horváth Mónika, a Polgármesteri Hivatal Titkársági Igazgatóság népjóléti referense, 
aki nem tudott részt venni az ünnepségen  
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Ojtó Lajos, a Slendy Kft. ügyvezető igazgatója 
Szabó Klaudia klarinéttanár, a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola művészeti 
intézményvezető-helyettese, aki nem tudott részt venni az ünnepségen  
Sziberné Fehér Éva, a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság igazgatója, aki nem tudott 
részt venni az ünnepségen. 
 
2021-ben Pro Urbe Kaposvár kitüntetésben részesültek: 
 
Prof. Dr. Csapó János vegyész, kutató, egyetemi tanár  
Dr. Csillag Gusztáv ügyvéd 
Lőrincz Sándor író, újságíró  
és a 175 éves Kaposi Mór Oktató Kórház – képviselője szintén nem tudott részt venni az 
ünnepségen. 
 
2021-ben Kaposvár Város Díszpolgára kitüntetésben részesült: 
 
Dr. Kerekesné Pytel Anna karnagy 
 
„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, idén az 
alábbi kitüntetéseket és díjakat adományozza: 
 
2017 óta a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó versenyzője. Ebben az évben amerikai 
ösztöndíjat kapott a Florida Golf Coast Egyetemen, ahol egyetemi csapatával kiemelkedő 
eredményeket ért el. Első felnőtt magyar bajnoki címét 2020-ban szerezte 200 méteres 
mellúszásban, nagymedencében. Ebben a számban 2021-ben a 12. helyen végzett az Európa-
bajnokságon. A 2021-es Rövidpályás Magyar Bajnokságon 200 méteres mellúszásban 
ezüstérmes, 100 méteres mellúszásban bronzérmes, valamint a 4 × 100 méteres női vegyes váltó 
tagjaként bronzérmes. Részt vett 2021-ben a Tokiói Nyári Olimpiai Játékokon a 4 × 100 
méteres mix vegyes váltó tagjaként. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Halmai 
Petra olimpikon úszónak. 
Edző: Virovecz Richárd. 
Halmai Petra jelenleg az amerikai egyetemen tartózkodik.” 
Kérte Halmai Blankát (a húgát) a díj, Virovecz Richárdot a jutalom átvételére. 
 
„Életét a motorsportnak szentelte, „Mókus” neve összeforrt Kaposvárral. A krosszmotorosból 
lett streetfighteres nemzetközi pályafutása is Kaposváron kezdődött egy motorosbemutatón, 
ahol az akkori skót Eb-bajnok látta, és meghívta Skóciába. Azóta szinte egész Európát bejárta, 
évente több száz bemutatóján kaposváriként szerepel, a hazai és nemzetközi porondon az elsők 
között van. 2021-ben street freestyle Európa-bajnok lett, és kilencedik alkalommal állt fel a 
dobogó legfelső fokára a magyar bajnokságban. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza Herczeg 
Balázs motorversenyzőnek.” 
Kérte Herczeg Balázst a díj átvételére. 
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„A röplabda-egyesület 18-szoros magyar bajnok és 18-szoros kupagyőztes. Az elmúlt évek 
nehézségei ellenére a bajnokságban mindig dobogós helyezést értek el. Az új elnökséggel és új 
vezetőedzővel dolgozó csapat 2021-ben mind a bajnokságban, mind a Magyar Kupában 
ezüstérmet szerzett. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Év Sportolója” díjat adományozza a Fino 
Kaposvári Röplabda Sportegyesület felnőttférfi-csapatának. 
Edző: Ruben Wolochin 
A csapat jelenleg mérkőzést játszik Kazincbarcikán.”  
Felkérte dr. Bögöly Gyula elnököt a díj átvételére. 
 
„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Kaposvár 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 Szolgálatáért” kitüntetésben részesülnek:  
• a bajba jutott állatok és a felelős állattartás elterjesztése érdekében végzett odaadó 
munkájáért Boncz Edit Anikó, a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke, aki a 
rendezvényen sajnos nem tud részt venni, a kitüntetést egy másik időpontban veszi át. 
• széles körű jogászi munkájáért, valamint a kaposvári vízilabdázás érdekében végzett 
elhivatott tevékenységéért dr. Dobos Pál ügyvéd 
• a pedagógia és a zeneművészet terén végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért Gál 
Laura Gyöngyi énekművész 
• másfél évtizeden át végzett megbízható és igényes munkájáért Gyönyörűné Pleck 
Krisztina, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Gondnoksági irodájának vezetője 
• több évtizedes, magas színvonalú pedagógusi munkájáért, a földrajz oktatásában elért 
eredményeiért Herzsenyák László, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tanára 
• elhivatott, több évtizeden át végzett gyógyító munkájáért dr. Katona Péterné dr. Bazsika 
Mária szemészorvos 
• az önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában és ellenőrzésében 
tanúsított szakértelméért, kiemelkedő munkájáért Komor Zoltán Balázs, a Kaposvári 
Polgármesteri Hivatal csoportvezetője 
• városunk múltjának feltárása és megismertetése érdekében végzett több évtizedes 
munkájáért Pap László nyugalmazott szakápoló, éremgyűjtő, hagyományőrző 
• a helyi gazdaság erősítését szolgáló és a kaposvári élelmiszerek hírnevét öregbítő sütő- és 
húsipari tevékenységéért Sándor Zoltán vállalkozó 
• magas színvonalú, több évtizeden át végzett közönségszervező munkájáért Varga Katalin 
Mónika, a Csiky Gergely Színház jegyiroda-vezetője 
• a közigazgatásban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért Wertenbachné Móring 
Judit, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárnője. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe Kaposvár” 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. 
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1961-ben született Sepsiszentgyörgyön. 1987-ben általános orvosi diplomát szerzett a 
Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen, és 1990-ig gyakornoki 
feladatokat látott el a romániai Turnu Severin Megyei Kórházban. Három évtizede Kaposváron 
él, 1990 óta a Kaposi Mór Oktató Kórház általános belgyógyászati osztályán dolgozik. 1993-
ban belgyógyászatból, 2014-ben diabetológiából szakvizsgázott; MBA posztgraduális 
kétnyelvű diplomát 2000-ben szerzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara 
és a Londoni Middlesex Egyetem közös programjában. 
Korábban osztályvezető-helyettes volt, jelenleg osztályvezető főorvos a Kaposi Mór Oktató 
Kórház belgyógyászati osztályán. Szakmai munkája az általános belgyógyászati tevékenység 
mellett az anyagcserebetegek gyógyítására irányul, s a Diabetológiai Szakambulancia vezetői 
teendőit is ellátja. 
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán táplálkozástant oktatott a diplomás 
ápolók és védőnők képzésében, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző 
Központjában kódolástechnikai ismereteket adott elő. Széles körű elméleti és gyakorlati tudását 
a rezidensek és szakorvosjelöltek szakvizsgára való felkészítésében is kamatoztatja. Számos 
szakmai rendezvényen, tudományos ülésen, továbbképzésen szerepelt, bizonyítva szakértelmét, 
felkészültségét. 
Kiegyensúlyozott egyénisége révén mintaértékű kapcsolatot alakított ki mind a betegekkel, 
mind a munkatársaival. Kiemelkedő orvosszakmai, vezetői és oktatói tevékenysége hivatása és 
a kórház iránti elkötelezettségét bizonyítja. 

Több évtizedes, magas színvonalú gyógyító és tudományos munkájáért, amellyel hozzájárult 
Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pro Urbe 
Kaposvár” kitüntetést adományozza dr. Deák László osztályvezető főorvosnak. 

 
Egy kis észak-olaszországi településen, Bormióban született 1965 novemberében, 
kilencgyermekes parasztcsaládban. 1984-ben érettségizett, s 1991-ben szerzett 
közgazdaságtudományi diplomát a milánói katolikus egyetemen. 
Családja 1994-ben tulajdonrészt vásárolt a kaposvári húsüzemben, s a Lombardiából Somogyba 
költözött fiatalember hamarosan már többségi tulajdonosa volt a nevét Kométára változtató 
gyárnak. Ez a kaposvári „Üstökös” az ő irányításával helyi húsfeldolgozó üzemből 
Magyarország egyik meghatározó élelmiszeripari nagyvállalatává növekedett. Termékeit főleg 
hazai piacokon értékesíti, emellett azonban – a világ negyven-egynéhány országába – exportál 
is. Több mint kilencszáz munkavállalót alkalmaz a folyamatosan fejlődő cég, s a beszállítókkal 
együtt családok ezreinek biztosít munkát és megélhetést. Finom és egészséges, ugyanakkor 
mindenki számára megfizethető termékeket állítanak elő a környezetvédelmi és az állatjóléti 
szempontok figyelembevételével. 
A cégvezető erősen kötődik a családi hagyományokhoz, de az évtizedek során maga is tagjává 
vált a kaposváriak közösségének. Társadalmi felelősségvállalása kimagasló jelentőségű: 
népszerűsíti az egészséges életmódot, sporteseményeket, jótékonysági akciókat támogat. Az 
olasz mellett angolul, spanyolul és – egyre jobban – magyarul beszél. A Kométa név ismertté 
tételében maga is részt vesz, a reklámokban személyes garanciájáról biztosítja a fogyasztókat. 
„Olasz család vagyunk, de mindinkább magyar életet is élünk” – mondja. 
Felelősségteljes munkáját olyan állami kitüntetésekkel ismerték el, mint 2006-ban a Magyar 
Gazdaságért díj, valamint a Magyar Arany Érdemkereszt, amelyet 2018-ban vehetett át. 

A Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt. irányításában végzett magas színvonalú munkájáért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
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„Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozza Giacomo Pedranzini ügyvezető 
igazgatónak. 
 
1949-ben született Újkécskén. A Tiszakécskén 1968-ban letett gimnáziumi érettségi után 1974-
ben szerzett erdőmérnöki diplomát a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Ezután a 
Kaposvári Közúti Építő Vállalatnál helyezkedett el, ahol 1978-tól fő-építésvezető volt. 1984-
től a megyei tanácson megyei útfelügyelőként dolgozott, 1990 és 2003 között vállalkozó, majd 
műszaki ügyintéző, tervező volt, 2010 óta nyugdíjas. 
A munka mellett folyamatosan képezte magát; felsőfokú munkaszervezői, környezetvédelmi, 
valamint útépítés-tervezési, -kivitelezési szakmérnöki képesítést szerzett. Vezetői funkciókat 
kapott a Közlekedéstudományi Egyesületben, alapító tagja a Magyar Mérnöki Kamarának, ahol 
az országos, majd a megyei elnökségben tevékenykedett. Közéleti szerepvállalása is 
példaértékű. Részt vesz a Polgári Kaszinó, a Kaposvárért Közalapítvány, a Városszépítő 
Egyesület és a Meteor Természetbarát Turista Egyesület munkájában, évtizedek óta aktív tagja 
a Csíksomlyói Búcsújárók zarándokcsapatának. 1998-tól három cikluson át képviselte az 
önkormányzatban Kaposvár 3. számú választókerületének polgárait. 2002-ig a 
vagyongazdálkodási és gazdasági bizottságot, azután a városfejlesztési, környezetvédelmi és 
műszaki bizottságot vezette. 2010 őszén főállású alpolgármesterré választotta a városi 
Közgyűlés, e tisztségét négy évig töltötte be. 
2015-től városi főmérnökként dolgozott; beruházási, városfejlesztési, városüzemeltetési és 
kommunális feladatokkal járó tisztségét 2019-ig látta el. Nagy részt vállalt a megyeszékhely 
fejlesztésében, az ő érdeme is, hogy Kaposvár a legélhetőbb magyar városok közé került. 
2020-ban a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatával tüntették ki. 

Több évtizeden át végzett mérnöki, társadalmi és önkormányzati munkájáért, amellyel 
hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
„Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozza Tóth István nyugalmazott főmérnöknek. 
 
1970 tavaszán, amikor az Északnyugati városrészben átadták azt a bázist, amely jelenleg is az 
otthonuk, még színes táblácskák mutatták a falitérképen, hogy hova hívták el valamelyik 
kocsijukat. Akkor ilyen képet mutatott az ország egyik legkorszerűbb mentőállomása. 
A bázis azóta megújult, a lényeg viszont nem változott: ők továbbra is másokért élnek. 
Némelyek csak futólag találkoznak velük, ám vannak olyanok is, akiknek az életében 
meghatározó jelentőségű a velük való kapcsolat. Mert olykor a legtöbb, valóban az élet múlik 
rajtuk, a hozzáértésükön, az odaadásukon… 
De akár kevés, akár sok közünk van hozzájuk, egyben biztosak lehetnek: nem fogjuk tudni a 
nevüket. Többnyire azt sem, hogy mit tettek értünk. Amilyen meghatározó és nélkülözhetetlen 
a munkájuk, olyan rejtett és névtelen… Feladatuk az életmentés, a sürgős ellátás, de a 
betegszállítások koordinációját is végzik, a rendezvények egészségügyi biztosítását is ellátják. 
A Kaposvári Mentőállomás dolgozói egy folyamatosan megújuló, a segítségnyújtás iránt 
elkötelezett, az új kihívások előtt meg nem torpanó közösség tagjai. A szirénaszó és a kék fény 
felvillanása sokunkat megbabonáz; tudjuk, hogy ilyenkor segíteni indulnak, minden 
ismeretüket és tapasztalatukat, minden erejüket mozgósítva. Nyolc gépjárművel teljesít 
folyamatosan szolgálatot a hetven kivonuló, húsz irányító és tíz adminisztratív, valamint öt 
műszaki dolgozó bajtársnő és bajtárs.  
A járványhelyzetben óriási terhelés hárul a mentőkre, Somogyban is jelentősen megnőtt a 
riasztásaik száma. Mi sem bizonyítja jobban a kollektíva elszántságát, mint hogy az elmúlt 
másfél vészterhes évben csaknem hétszáz Covid-beteg ellátásában és tízezer mintavétel során 
álltak helyt. 
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A város és a megye lakosainak érdekében végzett áldozatos, magas színvonalú gyógyító 
munkájukért, amellyel hozzájárultak Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozza a Kaposvári 
Mentőállomás dolgozóinak.” 
 
Felkérte dr. Borbély Gábor állomásfőnököt a díj átvételére. Külön köszöntötte ünnepségen 
résztvevő mentős munkatársakat. 
 
„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. 
 
Az emberi lélek alapos ismerője 1956 augusztusában született Tapolcán, és tizennégy éves 
koráig egy Veszprém megyei kis faluban, Sáskán élt. Vallásos családban nőtt fel, de a 
kommunista diktatúra világában neki is meg kellett harcolnia a hitéért. A hitéért, a szellemi 
függetlenségéért és a hivatásáért. Hittanra járt, ezért az általános iskolában rendszeresen 
megalázták, továbbtanulását akadályozták, s csak a győri bencés gimnáziumban lehetett diák. 
Itt érettségizett 1974-ben. 
A középiskolában mérnöknek készült, tizenhét évesen azonban belső hívást érzett arra, hogy 
pap legyen. Mivel ragaszkodott az elhatározásához, katonai szolgálatát Lentiben, egy 
büntetőezredben kellett eltöltenie. Itt részesült az igazi megtérés élményében: tudatosodott 
benne, hogy kompromisszumok nélkül akarja követni Krisztust, vállalva, hogy a 
mindennapokban is megéli az evangéliumot. 
Filozófiai és teológiai tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban folytatta, de a 
politikai rendszer, az akkori katolikus egyház, a békepapság elleni lázadása miatt továbbra is 
rögös volt az útja. Önként vagy kényszerből többször elhagyta a szemináriumot – előfordult, 
hogy segédmunkásként dolgozott a fővárosban –, de mindig visszavették. Évekig tagja volt 
Bulányi György Bokor-közösségének. Végül megértette, ha változtatni akar, akkor a 
legnehezebb útra kell lépnie: neki magának kell megváltoznia. A szegedi szemináriumba került, 
de utolsó vizsgáit ismét Budapesten tette le. 
1982-ben szentelték pappá. Káplánéveit Várpalotán töltötte, s 1987-ben Somogysámsonban lett 
plébános. Azt az indíttatást kapta a Szentlélektől, hogy a társadalom peremére szorultakkal 
ossza meg életét, ezért két mozgássérültet is befogadott a plébániára. A karizmatikus, egyre 
több élettapasztalattal és teológiai tudással felvértezett pap felismerte, hogy a megtört Krisztus, 
a megtört ostya és a megtört ember ugyanaz. 
1993-ban Balás Béla, az újonnan megalapított Kaposvári Egyházmegye főpásztora a kaposvári 
Szent Imre-templom plébánosává nevezte ki. Emellett kórház- és börtönlelkészként, 2009-től a 
püspöki hivatal irodaigazgatójaként, 2013-tól az egyházmegye általános helynökeként 
dolgozott, igazgatta a Szent Imre Kollégiumot, hittant tanított. A Kaposváron Laci atyaként 
ismert plébános számos – igen népszerű – lelkigyakorlatos könyvet is írt. Ferenc pápa 2017. 
március 25-én őt nevezte ki az egyházmegye főpásztorának, s május 13-án a kaposvári 
székesegyházban iktatták be új hivatalába. 
Püspöki jelmondata egyetlen szó: Irgalom, ami arra utal, hogy a reményvesztett, elesett, 
szegény, sérült emberek felkarolását püspökként is egyik legfontosabb feladatának tekinti. 
Krisztus-központú, irgalomra épülő egyházmegyét szeretne építeni. „Álmom – mondja –, hogy 
az irgalom átjárja és betölti az egyházat, és eljut minden emberhez.” Tudja, hogy egyszerre kell 



9 

 

megélnie az igazságot és az irgalmat, hiszen igazság nélkül az irgalom mit sem ér, irgalom híján 
pedig az igazság maga a pokol… 
Az evangelizációra is nagy figyelmet fordít; úgy véli, a világot „meg kell fertőzni” Isten 
örömével és békéjével. Ebben különösen a fiatalokra és a családokra számít, s mindenkit 
radikálisabb Krisztus-követésre hív. 
Mindehhez a csend, az ima, a spiritualitás adja a hátteret. Az Oltáriszentség csendjében töltött 
időt mással nem pótolható erőforrásnak tartja. „Isten a szív csendjében beszél – figyelmeztet –
, és nem az a fontos, amit mi mondunk neki, hanem amit ő mond nekünk.” 
Tanítására – prédikációira, lelkigyakorlataira, könyveire – a társadalom legkülönbözőbb rétegei 
figyelnek, nemcsak egyházmegyéjében, hanem szerte az országban. A más felekezethez 
tartozók, sőt a nem hívők is érzik, hogy érdemes elgondolkodni azon, amit mond. Az 
ökumenizmus híve, aki jó kapcsolatot ápol a társegyházakkal, és a közélet szereplőivel, a civil 
szervezetek vezetőivel is szót ért. Nyitott személyiség, a közösségépítés kiemelt szerepet kap a 
szolgálatában. Gyakran látogat intézményeket, működik közre városi ünnepségeken, társadalmi 
eseményeken, kulturális, művészeti rendezvényeken. Azzal együtt, hogy a lélek magasának és 
mélyének értője, sőt szakértője, két lábbal áll a földön. Úgy tartja: életünk igazi értelme az, 
hogy növekedjünk a szeretetben. 
Szívesen nevet, s minduntalan meglátszik rajta az öröm. „Isten a szeretet – mondja –, és a 
szeretetben rengeteg humor és öröm van. Akit szeretnek, az örül, s aki szeret, az is. És bizony 
önmagunkon is sokat lehet nevetni” – teszi hozzá. 
Isten és az emberek érdekében végzett szolgálatát már számos alkalommal elismerték. 2006-
ban Kaposvár Városért kitüntetést kapott, 2009-ben a Somogy Megyei Prima díj birtokosa lett, 
2021-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 

Több évtizedes lelkipásztori tevékenységéért, valamint az egyházmegye elesettjeinek 
felkarolása érdekében végzett példaértékű munkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár 
hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Kaposvár Város 
Díszpolgára” kitüntetést adományozza Varga László megyés püspöknek.” 
 
Felkérte Varga Lászlót, hogy a kitüntetettek nevében mondja el gondolatait.  
 
Varga László: „Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Kitüntettek! 
Gratulálok és köszönöm. Gratulálok minden kitüntetettnek, akik tavaly és idén részesültek 
bármilyen kitüntetésben. Jelek ők, akikre, nemcsak érdemes odafigyelni, hanem példájukból 
merítve mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy a legtöbbet hozzuk ki magunkból és teljes 
életet éljünk másokért. A kitüntettek nevében és a magam nevében is hálásan köszönöm a 
kitüntetést. Amikor megtudtam, akkor két dolog jutott eszembe: Az egyik, de hiszen én nem 
csináltam semmit. 1986. szeptember 18. óta az életem legfontosabb része a semmittevés. Ez azt 
jelenti, hogy minden hajnalban van egy óra, amikor nem csinálok semmit csak jelen vagyok az 
Isten jelenlétében, a többi meg ebből következik. A hivatásomat végzem örömmel. A másik, 
ami eszembe jutott, és ezt úgy döntöttem, hogy elmondom, ez egy vers, hogy helyén tudjam 
kezelni a dolgokat. „Én költő vagyok, de nem kell dicsőség, ne ünnepelje bennem senki hősét, 
ily ünneplést én Istenre hagyok. Ő az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb. Versem azé, ki 
szívem versbe kérte, s nekem elég a barátság érte.” Ez a barátság határozza meg a megtérésem 
óta az életemet, a hivatásomat, a papságomat és a szolgálatomat. Ebből a barátságból nagyon 
sok kincs született, amit én a prédikációkban, előadásokban, lelki gyakorlatokban osztok meg 
másokkal. Arra gondoltam, hogy most én is megosztom Önökkel, ami a legjobban foglalkoztat. 
25 éve minden nyáron tartok egy nagy lelki gyakorlatot itt a városban, illetve most a legutóbbit 
Kapos-szentbenedeken a  Porta Pacis Központban. Az idei lelki gyakorlat témája ami leginkább 
foglalkoztat, az a békességteremtés. Szükségünk van a szív békéjére, minden világháború a 
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szívünkben kezdődik, hogy megosztott a szívünk. Szükségünk van a szív békéjére, és ezért 
békességet kell teremtenünk a szívünkben. Békességet kell teremteni a kapcsolatainkban. 
Megosztottak a kapcsolataink, a szülők egymással való kapcsolata, szülők gyermekek, 
generációk kapcsolata. Békességet kell teremtenünk a családokban, kapcsolatainkban. És mivel 
megosztott az egyház is, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy békességet teremtsünk az 
egyházban is. Soha ilyen erővel nem zúdult gyűlölet, mint Ferenc pápára nemcsak az egyházon 
belülről, hanem az egyházon kívülről is. Békességet kell teremtenünk az egyházban, és mivel 
nagyon megosztott a társadalom, szekértáborokra oszlott, démonizáljuk egymást, 
pártoskodunk, gyűlöletet szítunk, ezért békességet kell teremtenünk a társadalomban is. Erről 
szeretnék majd az idén három nagy lelkigyakorlaton tanítani, beszélni. Mahatma Gandi 
szobájában egyetlenegy kép volt, a Názáreti Jézus képe és egyetlenegy kis mondat volt aláírva: 
Ő a mi békességünk. A Názáreti Jézus békéjét, békességét kívánom minden jelenlévőnek, 
minden kaposvárinak, és azt, hogy éljük meg a békességteremtés boldogságát. Köszönöm, hogy 
meghallgattak.”  
 
Nyári Szilvia: megköszönte a kitüntetett megtisztelő szavait. Ezzel az ünnepi közgyűlés 
hivatalos része véget ért, még egyszer gratulált a kitüntetetteknek. Tájékoztatta a vendégeket, 
hogy a gálaműsor következik. A gálaműsor rendezője Mészáros Tibor színművész volt.  
A gálaműsor fellépői: Kalmár Tamás színművész, Magyar Honvédség Kaposvár Helyőrségi 
Zenekar, Z generáció, Benedek Dániel színművész, Vikár Kórus, Somogy Táncegyüttes és 
Somogy Zenekar, Gál Laura énekművész.  
Kérte, hogy az ünnepség hivatalos részének zárásaként énekeljék el a Szózatot. 
 
 
 
Ünnepi műsor 
 
 

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


