TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 2-28/2018.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: 2018. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi
Közgyűlésén.
AZ ÜLÉS HELYE: Faluház Kakasd
7122 Kakasd, Kossuth Lajos u. 291.
AZ ÜLÉS KEZDETE: 11:00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton,
Kovács János, dr. Perlaki László, Pirgi József, Ribányi József, Széles András,
Vaszari Tibor.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADT KÉPVISELŐK:
Horváth Zoltán, Szabó Loránd, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 11 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei
aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, Potápi Árpád János
országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár; dr. Horváth Kálmán, a
Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, a Baranya és Somogy Megyei
Önkormányzatok elnökei, Madaras Zoltán és Bíró Norbert, Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke, valamint Tolna megye egyes településeinek
polgármesterei.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: dr. Orsós Anna, Fricz József, dr. Kovács Zoltán Béla, Fehérvári
Zoltánné, Gulyásné dr. Könye Katalin, Márkus István, Ragóné Gáti Mariann, Knipl
János, dr. Szily Ferenc, Hirt Ferenc.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a TEOL, a Kadarka.net, valamint az MTI
munkatársai.
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NAPIREND
1. Ünnepi beszédek
2. Megyei kitüntető díjak átadása
Vizin Balázs narrátor:
Kérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy énekeljük el közösen a Himnuszt, aztán pedig
a Székely Himnuszt.
Himnusz és Székely Himnusz
Vizin Balázs narrátor:
Köszönjük András Orsolya és Jordáki Edit közreműködését.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tolna Megyei Önkormányzat hagyományaihoz híven
idén is átadja kitüntető díjait a térséget gyarapító embereknek. Immár 319.
esztendeje, hogy Tolna vármegye pecséthasználati jogot kapott I. Lipót császártól. E
jeles pillanatra: a megyecímer körvonalait tükröző pecsét adományozására, 1699.
szeptember 1-jén került sor.
Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a megye egyik legkülönlegesebb
falujában, a Tolna Megyei Önkormányzat megyenapi ünnepi közgyűlésén!
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Gulyás Gergely miniszter urat! Tisztelettel köszöntöm
honatyáinkat: Potápi Árpád Jánost és Hirt Ferencet, valamint Fehérvári Tamást, a
Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét. Köszöntöm Sebestyén Gábort,
Kakasd első emberét.
Tisztelettel köszöntöm, Ribányi József és Kapitány Zsolt alelnök urakat, a Tolna
Megyei Közgyűlés tagjait, valamint dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző urat.
Köszöntöm dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott urat és a megye valamennyi
jelenlévő vezetőjét.
Külön tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Tolna megyében Baranya és Somogy
Megye elnökeit, Madaras Zoltánt és Bíró Norbertet, valamint a Hargita megyéből
érkezett küldöttséget, élükön Borboly Csabával, Hargita Megye Tanácsának
elnökével.
Köszöntöm a Megyenap korábbi kitüntetettjeit, köztük Tóth Ferenc urat, Tolna megye
jelenlévő polgármestereit, és valamennyi kedves vendégünket.
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1. NAPIRENDI PONT
Ünnepi beszédek
Ünnepi beszédet mond: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Potápi Árpád
János
nemzetpolitikáért
felelős
államtitkár
és
Gulyás
Gergely
miniszterelnökséget vezető miniszter
Vizin Balázs narrátor:
Megnyitó beszédének megtartására felkérem Fehérvári Tamás elnök urat.
Fehérvári Tamás ünnepi beszéde
Vizin Balázs narrátor:
Köszönjük Elnök Úr beszédét, aki Wass Albert Jönnek című csodálatos művéből
idézett nekünk.
Tisztelettel felkérem Potápi Árpád János államtitkár urat, nyissa meg az ünnepi
beszédek sorát.
Potápi Árpád János ünnepi beszéde
Vizin Balázs narrátor:
Államtitkár Úr gondolatait megköszönve kérem, fogadják szeretettel Kányádi Sándor
Előhang című versét.
Dombi Luca – vers
Vizin Balázs narrátor:
Dombi Luca szavalatát hallhatták, tisztelt vendégeink. Most pedig felkérem Gulyás
Gergely miniszter urat, a rendezvény fővédnökét, tartsa meg ünnepi beszédét.
Gulyás Gergely ünnepi beszéde
Vizin Balázs narrátor:
Köszönjük Miniszter Úr beszédét. Kérem, fogadják most nagy szeretettel a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes műsorát.
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes - tánc
2. NAPIRENDI PONT
Megyei kitüntetések átadása
Vizin Balázs narrátor:
A Tolna megyei nemzetiségi önkormányzatok nívódíjjal ismerik el minden évben
azon személyeket, akik kiemelkedő érdemeket szereztek közösségük szolgálatában.
Felkérem Orsós László elnök urat és László József képviselőt, foglalják el a
színpadon a díjátadói székeket.
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Kérem, fogadják szeretettel elsőként a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat nívódíja kapcsán elkészült kisfilmet.
Dr. Orsós Anna – film levetítése
A roma közösség érdekében végzett, több évtizedes, magas színvonalú oktatói,
kutatói tevékenysége, a kisebbségi nyelvoktatás és –használat területén végzett
kimagasló munkája, a térség cigány közösségeinek elhívatott támogatása, a roma
fiatalok boldogulása érdekében végzett erőfeszítései elismeréseként érdemel
nívódíjat Dr. Orsós Anna, akit tisztelettel felkérek, fáradjon a színpadra, a díj
átvételére!
Dr. Orsós Anna – díjátadás
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat díjazottjáról szóló videó
következik. Felkérem Féhr György és Dr. Józan-Jilling Mihály elnök urakat, foglalják
el a színpadon a díjátadói székeket.
Fricz József – film levetítése
Der Verband der Deutschen Selbstverwaltungen der Tolnau verleiht die
Auszeichnung „Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau“ an Herrn Josef Fricz für
seine jahrzehntelange aufopfernde Arbeit, die er bei der Pflege und Bewahrung der
traditionelle ungarndeutschen Blasmusik geleistet hat.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége a Tolna megyei,
és tágabb értelemben a magyarországi tradicionális német nemzetiségi fúvószene
ápolásában, annak továbbadásában kifejtett több évtizedes, áldozatos munkájáért
Fricz Józsefnek, a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat adományozza.
Felkérem Fricz József Urat, hogy a díj átvételéhez fáradjon a grémium elé.
Fricz József – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
A Tolna Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak átadását megelőzően kérem, fogadják
szeretettel a Tolna megyéről szóló imázsfilmet.
Imázsfilm levetítése
Ha nem is tudjuk bejárni Tolnát, a film segítségével egy kicsit többet is megtudhatunk
arról, mennyire értékes és gyönyörű megyében élünk.
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tolna Megyei Önkormányzat
társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási,
életében elért kimagasló érdemek, és rangos életművek
kitüntető díjakat alapított. Az elismeréseket minden év
Megyenapon vehetik át az arra érdemesek.

Közgyűlése a megye
sport- és gazdasági
elismerésére megyei
szeptember 1-jén a
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A következő kisfilmek a megyei kitüntető díjak idei méltó birtokosait mutatják be.
Felkérem Gulyás Gergely miniszter urat, Potápi Árpád János államtitkár urat és
Fehérvári Tamás elnök urat, foglalják el a díjátadói székeket a színpadon.
Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Tolna Megye Közbiztonságáért
elismerés kapcsán készült kisfilmet.
dr. Kovács Zoltán Béla – film levetítése
dr. Kovács Zoltán Béla rendőrezredes, főkapitány-helyettes, szakterületén végzett
kiváló, magas színvonalú, és áldozatos munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért,
szakértő vezetői tevékenysége elismeréseként veheti át a díjat. Felkérem, hogy
fáradjon a színpadra és fogadja az elismeréseket.
dr. Kovács Zoltán Béla – díjátadás
A Közgyűlés 2018-ban az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
A soron következő két kisfilm ad választ arra, hogy idén kik érdemelték ki a Tolna
Megye Közszolgálatáért díjat.
Fehérvári Zoltánné – film levetítése
Bonyhád Város Önkormányzata, valamint a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó
nyolc település adóigazgatási feladatainak kiváló teljesítéséért, adócsoport vezetői
megbízatásának példás gyakorlásáért vehet át díjat Fehérvári Zoltánné, akit
megkérek, fáradjon a színpadra.
Fehérvári Zoltánné – díjátadás
Gulyásné dr. Könye Katalin – film levetítése
Tamási Város Önkormányzati Hivatalának példás irányítása, kimagasló vezetői
munkája és szakmai elkötelezettsége, a településfejlesztés, a civil szféra és a
sportélet területén tanúsított támogató munkája elismeréséül kerül díjazásra
Gulyásné dr. Könye Katalin jegyző, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához
fáradjon fel a színpadra.
Gulyásné dr. Könye Katalin – díjátadás
Tekintsük meg a Sipos Márton-díjast bemutató képsorokat.
Márkus István – film levetítése
A szabadidősport szervezésében vállalt közösségépítő tevékenysége, a
megyeszékhely sporteseményeinek, sportéletének fellendítése érdekében végzett
elkötelezett munkája elismeréséül 2018-ban Sipos Márton díjban részesül Márkus
István, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához fáradjon a díjátadókhoz.
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Márkus István – díjátadás
A következő kisfilm a Babits Mihály-díjat elnyert személyre fókuszál, fogadják
szeretettel!
Gáti Mariann – film levetítése
A képzőművészet különböző ágazataiban hosszú évtizedek óta végzett alkotó
munkásságáért, a fiatal generációk körében végzett igényes, esztétikus nevelő
tevékenysége elismeréséül Babits Mihály díjban részesül Gáti Mariann. A díj
átvételére és a gratulációk fogadására tisztelettel felkérem.
Gáti Mariann – díjátadás
A soron következő díjazott érdemelte ki a megyei önkormányzat Beszédes Józsefdíját. A részletekről meséljenek inkább a képsorok…
Knipl János – film levetítése
Több évtizede indult vállalkozásának sikeres fejlesztéséért, s ezáltal a foglalkoztatás
területén elért példás eredményeiért, festés-technológiai cége korszerű és
környezetbarát működése elismeréséül 2018-ban Beszédes József-díjat vehet át
Knipl János vállalkozó, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához fáradjon a
színpadra.
Knipl János – díjátadás
Kérem, fogadják szeretettel a következő kisfilmet.
Dr. Szily Ferenc – film levetítése
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelettel felkérem a díjátadókat: Gulyás Gergely miniszter urat, Potápi Árpád
János államtitkár urat és Fehérvári Tamás elnök urat, fáradjanak a színpad elé.
Bezerédj István-díjat érdemelt ki közel hét évtizedes, kiváló röntgen diagnosztikai
szakmai munkájáért, Tolna megye betegei és a kórház elkötelezett, alázatos
szolgálatáért Dr. Szily Ferenc főorvos úr, akit tisztelettel felkérek a díj átvételére.
Dr. Szily Ferenc – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelettel megkérem a díjátadókat, foglalják el helyüket az asztalnál, műsorszám
következik.
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes – ének
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Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Vendégeink! Az utolsó mozzanatához értünk a Tolna Megyei Önkormányzat
kitüntetéseinek átadásában. Nézzük meg végezetül, a Tolna megyéért díjjal
elismert személyről készült kisfilmet.
Hirt Ferenc – film levetítése
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelettel felkérem a díjátadókat: Gulyás Gergely miniszter urat, Potápi Árpád
János államtitkár urat és Fehérvári Tamás elnök urat, fáradjanak a színpad elé.
Évtizeden túlmutató honatyai érdekképviselete, szűkebb hazájának, Tolna megyének
gyarapítása, a területfejlesztés és a vidéken élő emberek boldogulásáért végzett
áldozatos munkája, a hátrányos helyzetű térségek felemelkedésének elősegítése
elismeréséül, Tolna megyéért kitüntetést vehet át Hirt Ferenc országgyűlési
képviselő, akit tisztelettel felkérek, fogadja az elismeréseket.
Hirt Ferenc – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
Megragadom az alkalmat, hogy valamennyi díjazottat felkérjek, fáradjon a színpad
elé, hogy a díjátadókkal közös fotó készülhessen.
Díjazottak és díjátadók - közös fotó
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Köszönjük megtisztelő jelenlétüket,
köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a Megyenapon, itt Kakasdon.
Ünnepségünk végéhez közeledünk, amikor is a Tolna Megyei Önkormányzat
köszönetnyilvánítását tolmácsolom: a Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságnak,
Kakasd, Bonyhád, Váralja önkormányzatainak, civiljeinek, a polgárőr szövetségnek,
a székely szövetségnek, a Magyarság Házának, a rendőrségnek, a Duna
Televíziónak, és minden kedves, elkötelezett közreműködőnek.
Az idén egy különleges vendégünk tart pohárköszöntőt. Fogadják szeretettel Borboly
Csabát, Hargita Megye Tanácsának elnökét, akit tisztelettel felkérek ünnepi
gondolatainak megosztására.
Borboly Csaba – pohárköszöntője

k.m.f.
Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

