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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének

2006. november 24-én 9 órakor megtartott ünnepi üléséről

Az ülés helye: Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatal
Budapest, VII. kerület Erzsébet krt. 6. I. emelet Tanácsterem

Jelen vannak: Hunvald György polgármester

Devosa Gábor, Gergely József, Koromzay Annamária alpolgármesterek

dr. Albert István, Ádler György, Bán Imre, Berki Béla, dr. Bolesza Emőke, dr. Deutsch-Für
Tamás, Gál György, Gerenday Ágnes, Kardos Péter, dr. Kispál Tibor, Molnár István, Parnó
Román, Ripp Ágnes, Simon Péter, Solymári Gabriella, Vajda Gábor, Vattamány Zsolt
képviselők

Dr. Kálmán Zsuzsanna jegyző

Medgyesi Judit aljegyző

Távol maradt: Fedrid Gábor, prof. Dr. Hahn György, dr. Kecskés Gusztáv, Lendvai Béla,

Puskás Attila Sándor képviselők

Az ülést vezette: Hunvald György polgármester

A jegyzőkönyvet vezette: Danó Jánosné

Elhangzik: Leszkovszki Albin: Erzsébet-himnusz

Hunvald György
A mai nap első rendkívüli Képviselő-testületi ülése ünnepi, amely reméli több erzsébetvárosi
lakos számára is az.

Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. november 24-i ünnepi testületi
ülését megnyitja.
Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 21 fő.

Köszönti Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, a meghívott
vendégeket, az érdeklődőket és mindazokat, akik az Erzsébetvárosi Televízión keresztül
kísérik figyelemmel az ünnepi testületi ülést.

A mai ünnepi ülés napirendi pontjai „Az Erzsébetváros Sportjáért” díjak adományozása, „Pro
Urbe Erzsébetváros” díj adományozása, valamint „Az Erzsébetváros Díszpolgára címek
adományozása”.
Szavazásra teszi fel az ülés napirendjét.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, jelen van 17 fő.
A szavazás eredménye 17 igen 0 nem 0 tartózkodás.
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651/2006. (XI. 24.) számú határozat:
- Napirendi pontok elfogadásáról -

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy mai ünnepi ülésen

1.) az „Erzsébetváros Sportjáért” díj adományozása;

2.) a „Pro Urbe Erzsébetváros” díj adományozása;

3.) az „Erzsébetváros Díszpolgára” poszthumusz cím adományozása

Hunvald György
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendeletet alkotott az erzsébetvárosi önkormányzati elismerések alapításáról és
adományozásuk rendjéről, melynek 1. §-a tartalmazza a kitüntető címek és díjak felsorolását
az alábbi szerint:

a) „Erzsébetváros Díszpolgára” cím;
b) „Pro Urbe Erzsébetváros” díj;
c) „Erzsébetváros Sportjáért” díj

A Képviselő-testület 2006. október 27-i ülésen döntött a díjak adományozásáról, melyet
határozataival fogadott el.

Felkéri, Szalóczy Pál urat a Magyar Rádió munkatársát, a kitüntettek eredményeinek illetve
az életrajzok ismertetésére.

Elhangzik:
Szalóczy Pál a Magyar Rádió munkatársa előadásában
Pierre de Coubertin: Óda a sporthoz című vers részlete

Hunvald György
A mai ülésen Képviselő-testület által elfogadott határozat értelmében első napirendként az
„Erzsébetváros Sportjáért”díjak adományozására kerül sor.

Elsőként a közösségi díj átadására kerül sor.

A Képviselő-testület a 620/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat az MTK Ökölvívó Szakosztálya részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az eredményeket.

Az MTK Sportegyesület Ökölvívó szakosztály egyik fő feladata a csellengő, nehezen
kezelhető gyermekek oktatása, nevelése, az egészséges életmód kialakításának
megszerettetése.
Rendszeresen részt vesznek bemutatókon, sportági népszerűsítő programokon, hogy ezeken
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keresztül is minél több gyermek számára tudják biztosítani a sportolási lehetőségeket.
A Szakosztály legeredményesebb sportolója Káté Gyula, aki saját nevelési versenyzőnk, az
előző években nyert junior világbajnokságot, felnőtt VB-n III. helyezést ért el és részt vett az
Athéni Olimpián is.
Idén Bulgáriában a felnőtt EB-n lett bronzérmes és kerettagként készül a Pekingi Olimpiára.

Az elmondottak alapján az Erzsébetvárosi Képviselő-testület MTK Ökölvívó Szakosztályát
„Erzsébetváros Sportjáért” díj kitüntetésben részesíti.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
az MTK Ökölvívó Szakosztály részére,

melyet átvesz Drexler Géza.

Hunvald György
A következőkben az egyéni díjak átadására kerül sor.

A Képviselő-testület a 618/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat Gara Tícia részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az eredményeket.

A kerületünkben bejegyzett MTK Sportegyesület elnöksége 2006. évben „Erzsébetváros
Sportjáért” díjra Gara Tícia, főiskolai hallgató sakkozót javasolta. A sakk szakosztály egyik
kiemelkedő versenyzője, nemzetközi és országos versenyen egyéni és csapatbajnokságban
kiemelkedő eredményt ért el.
2006. szeptemberében Szegeden megnyerte az országos női felnőtt egyéni bajnokságot és
tagja volt az MTK csapatának, amely idén győzött az országos női felnőtt csapatbajnokságon.

Az elmondottak alapján az Erzsébetvárosi Képviselő-testület Gara Tíciát „Erzsébetváros
Sportjáért” díj kitüntetésben részesíti.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Gara Tícia sakkozó részére.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 619/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat Káposztás Endre részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az eredményeket.

Bán Imre képviselő úr Káposztás Endre sporttársat javasolta „Erzsébetváros Sportjáért”
egyéni díjra.
Káposztás Endre sportoló a hetedik kerületben született, jelenleg is kerületünk lakója.
Sportpályafutását a Kelenföldi Goldberger labdarúgó csapatában kezdte, majd a Spartacus és
a VOSE csapatában folytatta, többször volt korosztályos válogatott kerettag.
A kerületi IKV Bástya labdarúgó csapatba 1982-ben igazolt és vezetésével a Budapest II.
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osztályban és a Budapest I. osztályban is szép sikereket ért el a bajnokságban a szakosztály
Sportpályafutása alatt végig amatőr sportolóként tevékenykedett és több mint 10 éve az
Erzsébetvárosi Öregfiúk csapatának szakosztályvezetője, technikai vezetője társadalmi
munkában.

Az elmondottak alapján az Erzsébetvárosi Képviselő-testület Káposztás Endrét
„Erzsébetváros Sportjáért” díj kitüntetésben részesíti.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Káposztás Endre labdarúgó – szakosztályvezető részére.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 617/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy az
„Erzsébetváros Sportjáért” díjat Pázler János részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az eredményeket.

A BKV Technikai és Tömegsportklubok Egyesületének elnöksége Pázler János sporttársat
terjesztette fel „Erzsébetváros Sportjáért” díjra. A BKV TTE kiemelt feladatának tekinti a
szabadidő sport megszerettetését, az utánpótlás nevelését, mozgás és az egészséges életmódra
nevelést, a fiatalok, felnőttek, gyermekes szülők bevonását a sportba.
Pázler János 1969. óta aktívan részt vesz a sport mozgalomban. A BKV TTE elnökhelyettese
1982. óta kiváló sportvezető, jó emberi kapcsolatokat alakított ki a klubokkal, egyesületekkel,
Erzsébetváros sportvezetésével, iskolákkal és civil szervezetekkel.
A feladatköréhez tartozik a sport és szabadidős rendezvények szervezése és rendezése. Sok-
sok elismerést kapott az iskolák, a gyermekes családoktól a színes, tartalmas
megmozdulásokért. Elért eredményeinkhez Pázler János jó szervező készségével, fáradságot
nem ismerő áldozat kész munkájával, kiváló kapcsolatteremtő képességével nagyban
hozzájárult.

Az elmondottak alapján az Erzsébetvárosi Képviselő-testület Pázler Jánost „Erzsébetváros
Sportjáért” díj kitüntetésben részesíti.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Pázler János sportvezető részére.

Elhangzik: Kamarazene (gitár):
Tornai Péter és Rimes Zsolt a Molnár Antal Zeneiskola tanárai előadásában

Elhangzik: Szalóczy Pál a Magyar Rádió munkatársa előadásában
Kosztolányi Dezső: Életre halálra című verse
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Hunvald György
A Képviselő-testület által elfogadott határozat értelmében a mai ülés második napirendjeként
a „Pro Erzsébetváros” díjak adományozására kerül sor.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 614/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Pro Urbe
Erzsébetváros” díjat Kovács Lajosné részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az életrajzot.

Kovács Lajosné (Cserveny Anna Budakalászon, 1948. május 27-én született, két gyermek
édesanyja.
1965. augusztus 01-től a VII. kerületi Tanácsnál, később a Polgármesteri Hivatalban
dolgozott. Szakmai életútjában ez volt az első és végül egyetlen munkahelye nyugdíjba
vonulásáig, 2005. május 31-ig.
Az eltelt mintegy negyven év során titkárnői feladatokat látott el.
A rendszerváltásig a mindenkori tanácselnök helyettes, majd azt követően a gazdálkodási
csoport, később Vagyongazdálkodási Iroda mindenkori vezetője mellett látott el titkárnői
feladatokat.
A 90-es években munkája kiegészült az árveréssel kapcsolatos ügyintézői feladatokkal is.
Munkáját kiemelkedően végezte, melyet igazolnak a munkáját értékelő minősítő lapok,
valamint az is, hogy a rendszerváltást követően a Vagyongazdálkodási Iroda állandóan és
gyakran változó vezetői mind meg voltak a munkájával elégedve.
Kiemelkedő munkájával és hűségével jelentős mértékben hozzájárult a közigazgatás, a
Polgármesteri Hivatal színvonalának növekedéséhez.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Kovács Lajosné díjazottnak.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 616/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Pro Urbe
Erzsébetváros” díjat Tóth Tiborné részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az életrajzot.

Tóth Tiborné (Gyarmati Mária) 1927. december 12-én született Erdőkeleten.
1948 óta él Budapesten, a VII. kerületben, először a Rózsa Ferenc utcában lakott, majd az
Erzsébet körútra költözött.
58 éve végez társadalmi munkát, több évtizeden keresztül a Hazafias Népfront aktivistájaként
végzett közéleti tevékenységet, emellett a VII. kerületi Tanácsnál három tanácstag mellett is
tanácsnoki felelősként tevékenykedett.
1990-ben egyik alapító tagja volt az Erzsébetvárosiak Klubjának, mely szervezet azóta is
fontos szerepet tölt be Erzsébetváros társadalmi életében.
A vezetése alatt működő Klub által szervezett lakossági fórumok lehetőséget biztosítanak a
kerület lakóinak ahhoz, hogy megismerjék, illetve véleményükkel formálhatják Erzsébetváros
működését befolyásoló, gazdasági, kulturális, szociális döntéseket, hozzájárulhassanak azok
megszületéséhez.
Tóth Tiborné aktív szerepet vállal a kerület társadalmi és állami ünnepségeinek
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megszervezésében, az Erzsébetvárosiak Klubja mindennapi életének irányításában.
Az "Ismerd meg hazádat" mozgalom elindításával sok kerületi nyugdíjas számára biztosított
lehetőséget az ország különböző tájainak, kultúrájának megismeréséhez.
Az Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetségének megalakulása óta tagja. 

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Tóth Tiborné díjazottnak.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 615/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Pro Urbe
Erzsébetváros” díjat Szirmai Zoltán részére adományozza.

Szalóczy Pál ismerteti az életrajzot.

Szirmai Zoltán 1935. március 27-én született Budapesten. Édesapja vegyipari
olajszakemberként vezetője volt egy külföldi cég magyarországi képviseletének. Édesanyja,
Bednárovics Margit felvidéki erdész családból származott. Három bátyja volt, Tibor, Walter
és Olivér, akik mindannyian műszaki végzettséggel mérnöki pályán dolgoztak.
1962-ben megnősült, felesége Nacsa Margit, 2 gyermekük van, László orvos, Andrea
bölcsész.

A gimnázium elvégzése után az ELTE magyar irodalom szakára jelentkezett, de családja
polgári származása miatt nem vették fel. Átmenetileg a diósdi csapágygyárban dolgozott
folyamatirányító asszisztensként. 1955-ben jelentkezett az Evangélikus Teológiai
Akadémiára, melyet 1960-ban fejezett be. Ezt követően Gyönkön másfél évig, majd
Budapest-Ferencváros evangélikus gyülekezetében volt segédlelkész.
1964-től a Budapest-Fasori Evangélikus Gyülekezet lelkésze először segédlelkészként Koren
Emil mellett, 1971-től megválasztott lelkészként nyugdíjazásáig végzezte az egyházi
szolgálatot. 1967-68 között a svájci ökumenikus főiskolán Bossey-ben ösztöndíjasként
posztgraduális képzésben vett részt, majd egy szemesztert hallgatott a genfi egyetem teológiai
fakultásán. A gyülekezeti munka mellett rendszeresen publikált a Magyarországi Evangélikus
egyház folyóirataiban. A Magyarországi Evangélikus Egyház közegyházi munkájában is
aktívan részt vett, mint például az 1984-ben Budapesten megrendezett Lutheránus
Világszövetség Kongresszusának szervezésében, valamint külügyi bizottsági tagként számos
külkapcsolati munkában.

Lelkészi munkájában mindig nagyon fontos szerepet kapott az ifjúság között, az ifjúságért
végzett munka, így tevékeny szervezője, illetve vezetője lett az 1980-ban induló Ifjúsági
konferenciának, melynek helyszíne a Balaton mellett, Gyenesdiáson van.
Amint az ifjúság nevelése, lelki gondozása mindig különös jelentőséget kapott lelkészi
munkájában, így munkálkodásával jelentős szerepet játszott a nagyhírű Fasori Evangélikus
Gimnázium újraindításában is. Az iskola hiánya sokaknak okozott szomorúságot, a
világhíressé vált diákok is pártolták ismételt megnyitását.

A kitartó munka és tárgyalások eredményeként azután ez lett az első oktatási intézmény,
melyet az Evangélikus Egyház visszakapott az államosított iskolák közül. 1989-ben, még a
rendszerváltozás előtt az akkori oktatásügyi miniszter, Glatz Ferenc itt tartotta az országos
iskolai évnyitót. A Gimnázium újraindítását külföldi és magyar öregdiákokkal együtt
készítette elő. Éveken át fáradozott azon, hogy az iskola az egyház tulajdonába visszakerüljön
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és régi fényében újra működjön.
Nagy gondot fordított lelkészi szolgálata során a kerület egyik legjelentősebb épületének, a
Fasori Evangélikus Templomnak szépítésére és karbantartására, a háborús sérülések
renoválására. A belső felújítás 1971-ben történt meg, majd a későbbiekben sor került a háború
alatt elszállított harangok pótlására, a toronyóra felújítására, a Róth Miksa által tervezett
ólomüvegek eredeti szépségében történő felújítására.

2005 októberében a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának előírásai szerint
nyugdíjazását kérte.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Szirmai Zoltán díjazott feleségének.

Hunvald György
A Képviselő-testület által elfogadott határozat értelmében a mai ülés harmadik napirendjeként
az „Erzsébetváros Díszpolgára” cím adományozására kerül sor.

Hunvald György
A Képviselő-testület a 613/2006.(X.27.) számú határozatában úgy döntött, hogy a
„Erzsébetváros Díszpolgára” posztumusz címet Neményi Lili részére adományozza.

Szalóczy Pál rövidesen átadja a mikrofont Gézcy Dorottya színművésznőnek, aki egy
következő ünnepelt és posztumusz Erzsébetváros Díszpolgára díjas Neményi Lilivel való
kapcsolatával is fog beszélni és természetesen ahogyan ő szokott énekelni is fog.

Gézcy Dorottya
„Szeretettel köszöntöm Önöket, én azért vagyok itt ebben a pillanatban, mert Neményi
Lilikével Magyarországon az első musicalban együtt játszottunk és annyira szerettem őt, annyi
sokat tanultam tőle, és olyan végtelenül megtanultam azt az alázatot és azt a színpadszeretet
és azt a kedves segítőkészséget, ahogy ő akkor a fiatalokat segítette.
Most azt a dalt szeretném elénekelni, amit ő nagyon szeretett, mert hiszen nagyon sok
gálaesten együtt léptünk fel, ahol ő operákat énekelt, felejthetetlen pillangó kisasszony volt és
mindig azt mondta, hogy Edith Piaff híres dalát a „Könyörgés”-t énekeld el.
Elnézést kérek, ha a megfázásom miatt most nem úgy énekelek, ahogy szoktam, de nagyon
fogok igyekezni.”

Elhangzik: Könyörgés – sanzon
Géczy Dorottya színművész előadásában

(Közben archív videofelvételen megjelenik Neményi Lili színművész)

Gézcy Dorottya színművész emlékezése Neményi Lilivel való kapcsolatáról egy rövid történet
elmesélésével.

Szalóczy Pál ismerteti az életrajzot.

Neményi Lili (született: Igló, 1902. nov. 28.; meghalt: Budapest., 1988. júl. 14.) szoprán
operaénekesnő színésznő, 1959-től érdemes művész, 1967 –től kiváló művész.
Háromévesen már játszott, mint egy többgenerációs színészdinasztia legifjabb tagja, hiszen a
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dédmama, Rácz Mária vándorszínész, aki egy 48-as forradalmárhoz és honvédtiszthez ment
feleségül, a nagymama, Szelényi Emília, aki õt felnevelte, a mama, Szelényi Ilonka, a
nevelõapa, Neményi László pedig nagykárolyi színigazgató.
Tizenöt éves korában megszökött hazulról, a családi kolozsvári hónapos szobából. Miután
nem volt pénz a továbbtanulásához, ezért a család azt akarta, hogy színésznő legyen, de Lili
tanulni akart. A megszökött kislányt a szülők visszahozatták, s nem volt más választása,
színésznő lett, Thália papnője.
Neményi Lilinek már a dédanyja is megszökött hazulról azért, hogy vándorszínésznő legyen.
Lili első házasságát is úgy kötötte Indig Ottóval, hogy "A madarász" című Zeller darab
próbájáról a szerelmes vőlegény csellel kihivatta, s a híres író, Hunyady Sándor tanúskodása
mellett gyorsan elvette. Lilinek még átöltözködni sem volt ideje. Később egész Erdély azon
derült, hogy a meglepődött ara helyre kis tiroli vadászjelmezben mondotta ki a boldogító
igent.
Zenei tanulmányait Hoór Tempis Erzsébet, Kelen Hugó és Hetényi Kálmán irányításával
végezte – magánúton.
Nagyanyja, Szelényi Emília nevelte. Iskoláival egy időben megtanult zongorázni – később
maga tanulta énekes szerepeit, saját zongorakíséretével. A kolozsvári Magyar Színházban
vizsgázott 15 éves korában – hogy megkaphassa működési engedélyét.
Öt évet töltött Kolozsvárott, Janovics társulatánál, ez volt gyakorlatilag a „főiskolája”. A
kolozsvári színházban minden este játszott.
Művészi életútjában a következő évek állomásai: Szeged, Miskolc, Nagyvárad, Kassa,
Debrecen, Bp., Eger, Békéscsaba, Gyula, Hódmezővásárhely.
1928-ban a Fővárosi Operettszínházban és a Magyar Színházban kapott szerepeket.
1922-31 között törzshelye ismét Kolozsvár, innen indult vendégszereplésekre más-más
városokba.
1930-ban Miskolcon játszott és 1933-ban házasságot kötött Horváth Árpád rendezővel.
Debrecenben Hoór Tempis Erzsébet foglalkozott hangjának képzésével; 1937-ben Mozart:
Szöktetés a szerájból Blondéja, majd Császárné a Háry Jánosban.
A Székelyfonó első vidéki színrevitelében a Lányt énekelte.
1939-ben egy a magyar Rádióban bemutatott „A vígözvegy”-egyveleg élő adása után
meghívták próbát énekelni az Állami Operaházba, s megbízták több szerep betanulásával.
1940-45 között könnyű sanzonokat énekelt Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, József
Attila, Szép Ernő és Gábor Andor verseire, amikor bezárulnak előtte a színházak kapui.
Pódiumon és kávéházakban lép fel, de neki ez a műfaj is jól állt. Ekkor már mögötte van a
debreceni nagy siker: Kodály Székely fonója, amelyben látta őt Tóth Aladár, aki mikor
igazgató lesz, azonnal meghívja Neményi Lilit az Operaházba.
A második világháború után a kávéházból jött énekesnőt ellenállás fogadja az operaházi
kollégák részéről, de a közönség, a szakma első perctől fogva elfogadja.
Nagy sikersorozat kezdődik a Mozart- és Puccini- hősnőkkel és olyan rendezőkkel, mint
Nádasdy Kálmán, akit "varázslónak" nevez. Bár a hatvanas években nyugdíjba megy, még a
hetvenes években is bejárja előadókörútjaival a világot.
1946-tól 1970-ig a bp.-i Operaház magánénekese, továbbá főszerepeket énekelt operettekben
is.
Vendégszerepelt Ausztria, Belgium, Csehszlovákia, Franciaország., Jugoszlávia, Kína,
Lengyelország, Mongólia, Nagy-Britannia, NDK, NSZK, Románia, Svájc és az USA
nagyvárosaiban.
Fontosabb szerepei: Susanna (Mozart: Figaro házassága); Rosina (Mozart: Cosi fan tutte);
Pamina (Mozart: Varázsfuvola); Zerhina (Mozart: Don Giovanni); Blonde (Mozart: Szöktetés
a szerájból); Margit (Gounod: Faust); Violetta (Verdi: Traviata); Mimi (Puccini: Bohémélet);
Csocso-szán (Puccini: Pillangókisasszony); Liu (Puccini: Turandot); Halka (Moniűszko:
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címszerep); Antónia (Offenbach: Hoffmann meséi).

Neményi Lili nélkül szegényebb lenne a magyar opera- és operett-játszás története. Saját
bevallása szerint nemigen lehetett volna sztár, mivel "nyeszlett" volt.
Egyszer egy világosító Lilinek bevallotta, hogy "amikor fentről látom, hogy egy pici láb
bejön a színpadra, már tudom, hogy ma este a művésznő énekli a Paminát". Neve teli házakat
vonzott.
Egy kritikus írta: "Neményi Lili énekszámai külön is megvetik az alapját az operett teljes
sikerének."
Pesterzsébeten a kerület fenntartásában lévő muzeális emlékszobát Neményi Lili gazdag
adományából rendezték be.
A neves operaénekesnő a második világháború előtti években többször szerepelt a helyi
úgynevezett faszínházban. Operett alakításai nagy közönségsikert arattak. Erre a sikerre
emlékezve a városrésznek ajándékozta Madách téri, utolsó lakhelyéből való XIX. századi
bútorait, színház-történeti emléktárgyait, fotókat, színlapokat, kottákat, neves művészbarátok
dokumentumait.

Hunvald György polgármester átadja a kitüntetést
Neményi Lili díjazott testvérének (jogutód), Gálfyné Remete Hedvignek.

Elhangzik: Géczy Dorottya színművész előadásában
Fényes Szabolcs – Szenes Iván szerzeménye: Félteni kell

Nádas Gábor: Szeretni kell

Hunvald György
A Képviselő-testület ünnepi ülését bezárja, még egyszer gratulál a kitüntetetteknek,
megköszöni a megjelentek részvételét.

Kéri a kitüntetetteket, hogy egy közös fotó és koccintás erejéig fáradjanak előre a terembe,
majd fáradjanak át a különterembe, ahol köszönetüket és tiszteletüket szeretnék kifejezni
elsősorban a kitüntetetteknek.

Dr. Kálmán Zsuzsanna Hunvald György
jegyző polgármester


