
 
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2. számú  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 

 
KÉSZÜLT:  Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 29. napján 11,00 

órától  tartott  ü n n e p i  üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dr. Csekey László, 

Lombos István, Pulay László, Reznicsek Ferencné, Orosz Bernadett és Siket Béla 
képviselők.  

                            
HIVATALBÓL JELEN VAN:  Dr. Tőzsér Zsolt jegyző 
                                               Dr. Varga Andrea aljegyző  
    Selmeczi Zoltán osztályvezető 
                                               Dr. Szádóczki Zsolt osztályvezető 
                                               Magyaros Tamás irodavezető         
 
Csábi István és Dénes Diána köszöntik a meghívottakat, vendégeket, a Képviselő-testület tagjait és a 
városi televízió adásának nézőit, majd felkérik Medvácz Lajos polgármestert, hogy köszöntse a 
megjelenteket és nyissa meg az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
 
Medvácz Lajos polgármester megállapítja az ünnepi ülés határozatképességét (12 főből 8 fő jelen van) 
és az ünnepi ülést megnyitja. 
 
A Balassagyarmati Kamaraegyüttes Hasse: Kamaraszonátájából ad elő egy részletet. 
 
Csábi István felkéri Dr. Szakács Zoltánt a Civitas Fortissima Kör Elnökét, hogy mondja el ünnepi 
gondolatait és olvassa fel Dr. Semlyén Zsolt miniszterelnök-helyettes levelét (a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi). 
 
Dr. Szakács Zoltán köszöntője után Kovács Péter elszavalja Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét. 
 
Medvácz Lajos polgármester ismerteti a „Balassagyarmat Díszpolgára” cím adományozásáról szóló 
251/2011.(XII.21.) határozatot, majd Dénes Diána felolvassa a kitüntetett – Veres Gábor fizikus – 
életútját, munkásságát elismerő laudatiot (a jegyzőkönyv melléklete szerint). Ezt követően a polgármester 
és az alpolgármester átadja a kitüntetést.   
 
Dr. Veres Gábor megköszöni a kitüntetést. 
 
A Balassagyarmati Kamaraegyüttes J. Haydn: Kvartettjéből ad elő egy tételt.  
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
szóló 252/2011.(XII.21.) határozatot, majd Csábi István felolvassa Banda Ádám hegedűművész 
laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete szerint). Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja az 
oklevelet és a plakettet. 
 



 
 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
szóló 253/2011.(XII.21.) határozatot, majd Csábi István felolvassa Dr. Zonda Tamás nyugalmazott 
főorvos laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete szerint). Ezt követően a polgármester és az alpolgármester 
átadja az oklevelet és a plakettet. 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
szóló 254/2011.(XII.21.) határozatot, majd Dénes Diána felolvassa Juhász László nyugalmazott 
vadászpilóta laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete szerint). Ezt követően a polgármester és az 
alpolgármester átadja az oklevelet és a plakettet. 
 
Medvácz Lajos polgármester felolvassa a „BALASSAGYARMATÉRT” emlékérem adományozásáról 
szóló 255/2011.(XII.21.) határozatot, majd Dénes Diána felolvassa Paule László 1956-os forradalmár 
laudatioját (a jegyzőkönyv melléklete szerint). Ezt követően a polgármester és az alpolgármester átadja az 
oklevelet és a plakettet. 
 
Ezután a Balassagyarmati Kamaraegyüttes Alfride Andrée Kvartettjéből ad elő egy részletet. 
 
Dénes Diána és Csábi István elköszönnek a résztvevőktől, majd felkérik Medvácz Lajos polgármestert, 
hogy zárja be az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
 
Medvácz Lajos polgármester az ünnepi ülést 12 óra 40 perckor bezárja, bejelenti a délutáni emléktábla-
avatást, illetve a kitüntetetteket és a meghívottakat meginvitálja a Városháza nagytermében tartandó 
fogadásra.  
 
 
                                                                    K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
                        /: Medvácz Lajos :/                                           /: Dr. Tőzsér Zsolt :/ 
                            polgármester                                                            jegyző 


