TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 1-28/2020.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: 2020. szeptember 1-én a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi
Közgyűlésén.
AZ ÜLÉS HELYE: Dombóvár Művelődési Ház színházterme (7200 Dombóvár,
Hunyadi tér 25.)
AZ ÜLÉS KEZDETE: 11:00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
Bencze János, dr. Égi Csaba, dr. Kostyálné dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás,
Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Szabó Loránd,
Széles András, Takács László.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADT KÉPVISELŐK: Barnabás István, Kovács
János, Mezősi Árpád, Ribányi József.
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 11 fő.
Az ülésen jelen volt dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, nemzetpolitikáért felelős államtitkár; dr.
Horváth Kálmán a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Lehőcz
Regina, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója, valamint Tolna megye egyes
településeinek polgármesterei.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: Orbán György, Hilcz Ádám, Dr. Simon Mária, Tarr Imre, Süli János,
Balázsné Deák Erzsébet, Rauth István, Dr. Pilisi Gábor, Hucker Mónika, Koleszár
Ferencné, Mihalovics Zsolt.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, a Paks FM, valamint az M1 munkatársai.
NAPIREND
1. Ünnepi beszéd
2. Megyei kitüntető díjak átadása
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Vizin Balázs narrátor:
Kérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy énekeljük el közösen a Himnuszt.
Himnusz
Vizin Balázs narrátor:
Kedves Dombóváriak, Tolna megyeiek! Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A
Tolna Megyei Önkormányzat – hagyományaihoz híven – idén is átadja kitüntető díjait
a térséget gyarapító embereknek. Azzal, hogy ismét egy vidéki települést választott
helyszínül, kifejezi elkötelezettségét a megye egésze iránt. Dombóvár méltó partnere
a megyének, és várossá válásának 50. évfordulója szintén okot ad a közös
ünneplésre.
Immár 321. esztendeje, hogy Tolna vármegye pecséthasználati jogot kapott I. Lipót
királytól. E jeles pillanatra: a megyecímer körvonalait tükröző pecsét
adományozására, 1699. szeptember 1-jén került sor.
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Süli János miniszter urat! Tisztelettel köszöntöm
Potápi Árpád János államtitkár urat, valamint Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökét. Köszöntöm Pintér Szilárdot, Dombóvár
polgármesterét!
Tisztelettel köszöntöm Orbán Attila alelnök urat, a Tolna Megyei Közgyűlés tagjait,
valamint dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző asszonyt. Köszöntöm dr. Horváth
Kálmán kormánymegbízott urat és a megye valamennyi jelenlévő vezetőjét.
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az idei évi megyei kitüntető díjasokat.
Kérem, fogadják szeretettel Bíró Dávid szavalatát. Balogh Misa Alkonyatkor című
verséből ad elő a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium utolsó éves diákja.

1. NAPIRENDI PONT
Ünnepi beszéd
Ünnepi beszédet mond: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, Potápi Árpád
János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár
Vizin Balázs narrátor:
Most pedig, megnyitó beszédének megtartására felkérem Fehérvári Tamás elnök
urat.
Fehérvári Tamás – beszéd
Vizin Balázs narrátor:
Köszönjük Elnök Úr beszédét. Ünnepi beszédének megtartására tisztelettel felkérem
Potápi Árpád János államtitkár urat.
Potápi Árpád János – beszéd
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Vizin Balázs narrátor:
Államtitkár Úr gondolatait megköszönve kérem, fogadják szeretettel a Dombóvári
Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának
műsorát.
A dombóváriak büszkék arra, hogy a zene területén kiemelkedő eredményeket érnek
el az ifjú művészek. Legyen szó országos trombita-, vagy klarinétversenyről,
nemzetközi zenekari, vagy szóló megmérettetésről, a helyi tehetségek egyaránt a
dobogón végeztek az elmúlt tíz évben. Mindezek mellett rendszeres fellépői a város
kulturális és közéleti eseményeinek.
Zenei műsorszám
Vizin Balázs narrátor:
Karol Kurpinski: Cavatina-ját hallhattuk. Rákosfalvi Milán István harsonán, FenyvesiHilbert Henriett zongorán játszott.

2. NAPIRENDI PONT
Megyei kitüntető díjak átadása
Vizin Balázs narrátor:
A Tolna megyei nemzetiségi önkormányzatok nívódíjjal ismerik el minden évben
azon személyeket, akik kiemelkedő érdemeket szereztek közösségük szolgálatában.
Felkérem Orsós István elnök urat, foglalja el a színpadon a díjátadói széket.
Kérem, fogadják szeretettel elsőként a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat nívódíja kapcsán elkészült kisfilmet.
Mihalovics Zsolt – film
A roma közösség érdekében végzett, kimagasló pedagógusi és népzenészi munkája,
a térség cigány közösségeinek elhívatott támogatása, a roma fiatalok boldogulása
érdekében tett erőfeszítései elismeréseként érdemel nívódíjat Mihalovics Zsolt, akit
tisztelettel felkérek, fáradjon a színpadra, a díj átvételére!
Mihalovics Zsolt – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat díjazottjairól szóló videók
következnek. Felkérem Féhr György és Dr. Józan-Jilling Mihály elnök urakat,
foglalják el a színpadon a díjátadói székeket.
Hucker Mónika – film
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verlieh den
Niveaupreis des Jahres 2020 an Frau Monika Hucker für ihre aufopfernde, selbstlose
Tätigkeit, die sie für die Bewahrung der kulturellen Traditionen und für die
Interessenvertretung der Tolnauer Ungarndeutschen –mit Schwerpunkt Kakasd–,
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und für den Ausbau und Intensivierung zwischen den Partnergemeinden Kokersch und Radibor (Sachsen) geleistet hat.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Hucker Mónikát
a Tolna megyei – ezen belül is a Kakasd település – magyarországi német
nemzetisége
kulturális
örökségének
ápolásáért,
az
ottani
németség
érdekképviseletéért és a Kakasd – és a Radibor közötti partnertelepülési kapcsolatok
létrehozása, valamint intenzivitása érdekében kifejtett áldozatos és önzetlen
munkájáért a Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesíti.
Felkérem Hucker Mónikát, hogy a díj átvételéhez fáradjon a grémium elé.
Hucker Mónika – díjátadás
A Tolna Megyei Németségért Nívódíjat idén ketten is átvehetik. Tekintsük meg a
következő kisfilmet.
Koleszár Ferencné – film
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verlieh den
Niveaupreis des Jahres 2020 an Frau Eva Koleszár für ihre aufopfernde und
selbstlose Arbeit, die sie bei der Pflege und Bewahrung der Musik -und Gesangkultur
sowie der kulturellen Traditionen und Erbschaft der Tolnauer Ungarndeutschen –mit
Schwerpunkt Tolna -Mözs– , und für die durch mehrere Jahrzenten ausgeübte
Interessenvertretung der in der Umgebung der Stadt Tolnau lebenden
Ungarndeutschen geleistet hat.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Koleszár
Ferencnét a Tolna megyei – ezen belül is a Tolna –Mözs település - német
nemzetiségi ének- zenei hagyományainak és kulturális örökségének ápolásáért,
valamint Tolna Város és környéke németségének több évtizeden keresztüli
érdekképviseletéért kifejtett áldozatos és önzetlen munkájáért a Tolna Megyei
Németségért Nívódíjban részesíti.
Koleszár Ferencné – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
A Tolna Megyei Közgyűlés kitüntető díjainak átadását megelőzően kérem, fogadják
szeretettel a Tolna megyéről szóló imázsfilmet.
Imázsfilm
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye
társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági
életében elért kimagasló érdemek, és rangos életművek elismerésére megyei
kitüntető díjakat alapított. Az elismeréseket minden évben, a hagyományos
Megyenapon vehetik át az arra érdemesek.
A következő kisfilmek a megyei kitüntető díjak idei méltó birtokosait mutatják be.
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Felkérem Potápi Árpád János államtitkár urat, Fehérvári Tamás elnök urat, és Orbán
Attila alelnök urat, foglalják el a díjátadói székeket a színpadon.
Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Tolna Megye Közbiztonságáért
elismerés kapcsán készült kisfilmet.
dr. Pilisi Gábor – film
Több évtizeden keresztül végzett rendőr szakmai munkája, magas színvonalú
felkészültsége, vezetői tapasztalata és Tolna megye biztonságát szolgáló, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréséül veheti át a díjat, dr. Pilisi Gábor. Felkérem, hogy fáradjon a színpadra
és fogadja az elismeréseket.
dr. Pilisi Gábor – díjátadás
A Közgyűlés 2020-ban az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben:
Vizin Balázs narrátor:
A soron következő két kisfilm ad választ arra, hogy idén kik érdemelték ki a Tolna
Megye Közszolgálatáért díjat.
Rauth István – film
Több mint két évtizedes mentőszolgálatnál végzett lelkiismeretes munkájáért,
innovatív megoldásokra törekvő, példaértékű tevékenységéért, mind a Paksi
Mentőállomáson, mind a civil életben tanúsított közösséget összekovácsoló
jelleméért ismeri el a megye Rauth Istvánt, akit megkérek, fáradjon a színpadra.
Rauth István – díjátadás
Balázsné Deák Erzsébet – film
Lelkiismeretes, precíz és alázatos köztisztviselői szolgálata, kiemelkedő, a köz
érdekében végzett humánus szakmai munkája, példaértékű, több évtizedes hivatali
életútja elismeréséül kerül díjazásra Balázsné Deák Erzsébet, akit felkérek, hogy az
elismerések fogadásához fáradjon fel a színpadra.
Balázsné Deák Erzsébet – díjátadás
Tekintsük meg a Sipos Márton-díjast bemutató képsorokat.
Tarr Imre – film
Az atlétika területén végzett utánpótlás nevelő tevékenysége, Dombóvár és
térségében élő fiatalok sportra való, elkötelezett ösztönzése, s a hazai illetve
nemzetközi sikerek elérésében vállalt, kitartó munkája elismeréséül 2020-ban Sipos
Márton díjban részesül Tarr Imre, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához
fáradjon a díjátadókhoz.
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Tarr Imre – díjátadás
A következő kisfilm a Babits Mihály-díjat elnyert személyre fókuszál, fogadják
szeretettel!
Orbán György – film
Szekszárd város és Tolna megye kulturális, művészeti életében évtizedek óta
játszott kiemelkedő szerepe, a megye szellemi hagyatékainak őrzésében és a fiatal
korosztály kulturális kötödésének megteremtésében való elkötelezettsége, az
irodalmi életben előadóművészként és szervezőként való folyamatos és kiemelkedő
jelenlétének elismeréséül Babits Mihály díjban részesül Orbán György. A díj
átvételére és a gratulációk fogadására tisztelettel felkérem.
Orbán György – díjátadás
A soron következő díjazott érdemelte ki a megyei önkormányzat Beszédes Józsefdíját. A részletekről meséljenek inkább a képsorok…
Hilcz Ádám – film
Három évtizedes sikeres vállalkozói tevékenysége, a megye gazdasági életében való
eredményes jelenléte, felfelé ívelő és becsülettel végzett, példaértékű munkája
elismeréséül 2020-ban Beszédes József-díjat vehet át Hilcz Ádám, akit felkérek,
hogy az elismerések fogadásához fáradjon a színpadra.
Hilcz Ádám – díjátadás
Kérem, fogadják szeretettel a következő kisfilmet.
Dr. Simon Mária – film
Bezerédj István-díjat érdemelt ki a Bonyhádi térségben élő gyermekek
egészségmegőrzésében vállalt missziójáért, az egészségügyi alapellátásban és
ügyeleti rendszerben végzett munkájáért, generációk sorának egészségét javító, és
a járványhelyzetben vállalt, elkötelezett szolgálatának elismeréséül Dr. Simon
Mária, akit tisztelettel felkérek a díj átvételére.
Dr. Simon Mária – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
Hölgyeim és Uraim! Műsorszám következik. Draskóczy László Korondi táncok művét
adja elő Horváth Borbála klarinéton. Zongorán közreműködik Fenyvesi-Hilbert
Henriett.
Zenei műsorszám
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Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Vendégeink! A Tolna Megyei Önkormányzat díjátadójának utolsó mozzanata
következik. Nézzük meg végezetül, a Tolna megyéért díjjal elismert személyről
készült kisfilmet.
Süli János – film
Az ország egyik legjelentősebb fejlesztésében, a Paksi Atomerőmű bővítésében való
kiemelkedő szerepéért, megyegyarapító honatyai tevékenységéért, életútját
végigkövető rendkívüli társadalmi szerepvállalásáért, a helyi és térségi közösségek
javáért végzett kimagasló érdekképviseleti tevékenységéért Tolna megyéért
kitüntetést vehet át Süli János, akit tisztelettel felkérek, fogadja az elismeréseket.
Süli János – díjátadás
Megragadom az alkalmat, hogy felkérjem
köszönetnyilvánító beszédét a díjazottak nevében.

miniszter

urat,

tartsa

meg

Süli János – beszéd
Vizin Balázs narrátor:
Kérem, fogadják zárszóként az Alapfokú Művészeti Iskola harsona triójának műsorát.
Tagjai: Rákosfalvi Milán István, Márfai Tamás és tanáruk, Kerekes Béla Szabolcs.
Zenei műsorszám
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Köszönjük megtisztelő jelenlétüket,
köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a Megyenapon, itt Dombóváron.
Hamarosan Pintér Szilárd polgármester úr mond pohárköszöntőt az aulában,
amelyhez megkérek mindenkit, hogy fáradjon ki. Megkérem valamennyi díjazottat és
a díjátadókat, fáradjanak a színpadra, hogy egy közös fotó készülhessen. A magam
részéről pedig jó étvágyat kívánok mindenkinek, és további szép napot!
Pintér Szilárd - pohárköszöntő

k.m.f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

