
   
 

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2. számú 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 
KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 29-én  
                   tartott  ünnepi  üléséről. 
 
JELEN VANNAK:  Medvácz Lajos polgármester, Csach Gábor alpolgármester, Dobrocsi Lénárd, 

Fazekas János, Huszár Péter, Lombos István, Orosz Bernadett, Pulay 
László, Reznicsek Ferencné, Siket Béla és Szedlák Sándor képviselők. 

 
HIVATALBÓL JELEN VAN: Dr. Varga Andrea jegyző 

Tunyoginé Dr. Gálik Ágnes aljegyző 
                                                                            
Monostoriné dr. Oravecz Ágnes köszönti a meghívottakat, vendégeket, a Képviselő-testület 
tagjait és az idei év kitüntetettjeit és hozzátartozóikat, majd felkéri Medvácz Lajos polgármestert, 
hogy köszöntse a megjelenteket és nyissa meg az ünnepi képviselő-testületi ülést. 
                      
Medvácz Lajos polgármester köszönti az ülés meghívott vendégeit, résztvevőit és a Képviselő-
testület tagjait. 
 
Megállapítja az ülés határozatképességét (11 fő) és megnyitja azt, majd az ünnepi köszöntőjét 
mondja el. 
 
Hegedűs Andor ez után felkéri Dr. Szakács Zoltánt, a Civitas Fortissima Kör elnökét, hogy 
mondja el ünnepi gondolatait. 
 
Dr. Szakács Zoltán köszöntője 
 
Dr. Szakács Zoltán köszöntője után Magyar Valentin - aki balassagyarmati születésű és a 
Rózsavölgyi Márk zeneiskola volt növendéke, továbbá az MTVA Virtuózok című komolyzenei 
tehetségkutató műsorában kiváló szereplésével országos ismertségre tett szert - zongorajátéka 
hangzik el, F. Chopin: g-moll ballada című művét adja elő. 
 
Az ünnepi ülés első napirendi pontjaként a Pro-Urbe díjak átadására kerül sor. Hegedűs Andor 
felkéri Medvácz Lajos polgármester urat és Csach Gábor alpolgármester urat, hogy a laudáció 
elhangzását követően adják át az emlékérmeket és a kitüntetést igazoló emléklapokat. 
 
A laudációk felolvasását követően, Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor 
alpolgármester közösen átnyújtják az okleveleket és a plaketteket. 



 
 
Az emlékérmek átadása után a Pro Urbe-díjasok tiszteletére Magyar Valentin előadásában S. 
Rachmaninov: e-moll moment musical op. 16/4 című műve hangzik el.  
 
A produkció után, második napirendi pontként a Balassagyarmat Város Díszpolgára cím 
átadása következik. Az idei évben rendhagyó módon két jeles személyiség is részesül 
Díszpolgári címben, Csemniczky Zoltán Munkácsy-díjas szobrászművész és Ember Csaba 
Madách-díjas karnagy. 
 
A laudáció felolvasását követően, Medvácz Lajos polgármester és Csach Gábor 
alpolgármester közösen átnyújtják az oklevelet Csemniczky Zoltánnak. 
 
A díjátadást, Csemniczky Zoltán Balassagyarmat díszpolgára tiszteletére Nikita Koshkin: Tristan 
lanton játszik című műve követi, melyet Fogarasi Béla előadásában hallhatnak. 
 
Az előadás után Hegedűs Andor Ember Csaba életpályáját, munkásságát mondja el, majd 
polgármester és alpolgármester átadják az oklevelet.  
 
Ember Csaba, Balassagyarmat díszpolgára tiszteletére Ember Dániel és Cselényi Noémi  
Jacques Ibert: Entr’acte  című művét adják elő. 
 
Az előadást követően Monostoriné dr. Oravecz Ágnes felkéri a polgármestert, hogy mondja el 
záró gondolatait és az ünnepi Képviselő-testületi ülést zárja be. 
 
Medvácz Lajos polgármester záró gondolatai 
 
Medvácz Lajos polgármester megköszöni a részvételt, és állófogadásra invitálja a meghívott 
vendégeket, valamint Ferenczi György és a RACKAJAM koncertre hívja meg a résztvevőket. Ezt 
követően az ünnepi ülést bezárja.  
 
 
                                                                      
                                                                      K.m.f. 
 
 
 
                      /: Medvácz Lajos :/                                                   /: Dr. Varga Andrea :/     
                           polgármester                                                                   jegyző 
    
 
 
 
 


