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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. május 11-én (péntek) 19.00 órakor 
tartott ünnepi üléséről. 
 
 
Az ülés helye:  Hevesi Sándor Művelődési Központ 
   Nagykanizsa, Széchenyi tér 1-3. 
 
 
Jelen vannak:  kitüntetettek és vendégeik 

a közgyűlés tagjai 
meghívottak 

 
 
 
 
A Togliattiból – a testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulója alkalmából Nagykanizsára érkezett – Orosz 
Lélek Együttes nyitó műsorát és a Városi szignál elhangzását követően a jelenlévők a Cantilena 
Gyermekkórus közreműködésével elénekelték a Himnuszt, majd a Cantilena Gyermekkórus Farkas 
Ferenc és Bárdos Lajos műveit adták elő.  Ezt követően a jelenlévők Baj Bianka – a Zrínyi Miklós 
Általános Iskola 7. osztályos tanulójának előadásában Horváth István erdélyi költő „Tornyot raktam” 
című versét hallgathatták meg.  
 
Az ünnepi közgyűlés folytatásaként Buvári Réka egy népdalcsokrot adott elő. 
 
Ezt követően Gortvay Gábor úr adta át Cseresnyés Péter polgármesternek azt a kanizsai magyar 
zászlót, melyet az 1938-ban Kárpátalja Magyarországhoz való visszakerülésekor ajándékoztak a 
nagykanizsai és kiskanizsai leventék Kovászó községnek, melyet követően a kanizsai magyar zászló 
sokáig “bujdosott” Kárpátalján. A zászló most Gortvay Gábor tanár úr és testvére, Gortvay Erzsébet 
irodalomtörténész jóvoltából visszakerülhetett Nagykanizsára. 
 

A zászlóátadást követően Cseresnyés Péter polgármester hivatalosan megnyitotta a Város napi 
ünnepi közgyűlést, majd átadta a 2012. év önkormányzati kitüntetéseit. Nagykanizsa Megyei Jogú 

Város Közgyűlése 2012. március 29-ei ülésén határozatot hozott kitüntető címek adományozásáról. 
Ennek értelmében a közgyűlés: 

 
1. Péntek Imre költőnek irodalomszervezői tevékenységéért és a nagykanizsai kulturális identitás 

támogatásáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” emlékplakettet adományozza. 
 
2. az Aquaprofit Nagykanizsai Tungsram Sakk-klub többszörös magyar bajnokcsapatnak 

kiemelkedő sportteljesítményéért „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományozza. A 
kitüntetést Papp Nándor a klub vezetőségi tagja veszi át. 

 
3. A közgyűlés „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntető címet adományoz dr. Lubics Szilvia fogorvosnak 

az ultrafutásban elért nemzetközi szinten kimagasló eredményeiért és a sportágban végzett 
közösségi munkájáért.  

 
4. Hajdu Sándor karnagynak a város zenei életében végzett kimagasló munkájáért „Nagykanizsa 

Kultúrájáért” kitüntető címet adományozza. 
 
5. Szabadi Tibor eszperantista író műfordítónak eszperantistaként, íróként, műfordítóként 

Nagykanizsa megismertetéséért és kulturális munkásságáért „Nagykanizsa Kultúrájáért” 
kitüntető címet adományoz. 

 
6. A közgyűlés Kassai Zoltánné nyugalmazott pedagógusnak a tanulók magas fokú vizuális 

oktatásáért „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza.  
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7. „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntető címet adományozza a közgyűlés Durgó László Gábor 

nyugalmazott középiskolai tanárnak több évtizedes kiemelkedő nevelő-oktató munkájáért.  
 
8. „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntető címet adományozza a közgyűlés a 

Kanizsa Csillagai Művészeti Egyesületnek a roma kisebbség kulturális hagyományainak 
ápolásáért végzett kimagasló művészeti és közéleti munkájáért. A kitüntetést az egyesület 
elnöke Horváth Zoltán veszi át. 

 
9. A közgyűlés Makrai Mártonné nyugalmazott kertészmérnöknek Nagykanizsa zöldterületeinek 

fejlesztésében és fenntartásában végzett több évtizedes eredményes munkája elismeréséül 
„Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntető címet adományoz.  

 
10. Csizmadia Ferenc nyugalmazott pedagógusnak pedagógiai, művészeti és társadalmi-közéleti 

munkássága elismeréséül „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet adományozza.  
 
11. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Perger Imre vállalkozónak a városban és 

szakmájában elismert munkájáért „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntető címet 
adományozza.  

 
12. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése néhai gróf Bethlen István miniszterelnöknek, 

Nagykanizsa egykori országgyűlési képviselőjének az ország konszolidálásáért, Nagykanizsa 
fejlesztéséért „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” posthumus kitüntető címet 
adományoz. Nagykanizsa számára fontos a múlt emlékezete, a kiváló államférfi munkássága 
előtti tisztelgés. Öröm és büszkeség számunkra, hogy mától díszpolgáraink között tarthatjuk 
számon a 20. század egyik meghatározó, nagyformátumú magyar politikusát.  

 
A díjátadást követően a kitüntetettek nevében Csizmadia Ferenc úr mondott köszönetet, majd az 
ünnepség keretében a Nemzetközi Szent György Lovagrend képviseletében Valu Sándor úr és 
Lovag Szécsi György úr – köszönetképpen az elmúlt évben Beregszászon megrendezett 
eseményhez nyújtott támogatásért – Nagykanizsa város polgármesterének, Cseresnyés Péternek 
átadta az I. Nemzetközi Szent György Lovagrend Emlékplakettet. 
 
A kitüntetettek fotózását követően Cseresnyés Péter polgármester az 1991. decemberében Állami 
Zeneiskola Kamarakórusa néven alakult, majd később tevékenységét Szivárvány Énekegyüttes 
néven folytató, 2011. év végén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő Farkas Ferenc Énekegyüttes 
elismeréseként oklevelet adott át az együttes vezetőjének, Baráth Yvettnek. 
Az oklevél átadása után a Vámos Janka Quartet műsora következett. 
 
Az ünnepi est zárásaként a jelenlévők elénekelték a Szózatot. 
 
 
 
 
A díszelőadás végén Cseresnyés Péter polgármester az ünnepi ülést 21.00 órakor bezárta. 
 
 
 
 

 
 
 

 Cseresnyés PéterDr. Gyergyák Krisztina
 polgármester aljegyző 

 


