TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSE
Szám: 1-71/2021.
JEGYZŐKÖNYV
KÉSZÜLT: 2021. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi
Közgyűlésén.
AZ ÜLÉS HELYE: Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Ház színházterme
(7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.)
AZ ÜLÉS KEZDETE: 15:00 óra
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK:
Bencze János, dr. Égi Csaba, dr. Kostyálné dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás,
Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi Árpád, Orbán Attila,
Pintér Szilárd, Ribányi József, Széles András, Takács László.
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADT KÉPVISELŐK: Barnabás István, Szabó
Loránd.
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő.
Az ülésen jelen volt Losoncziné dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző és dr. Ritter
Beáta megyei aljegyző.
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
Süli János a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Horváth Kálmán a Tolna Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, valamint Tolna megye egyes településeinek
polgármesterei.
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
Kitüntetettek: Elmauer József, Biró László, Szabó Csaba, Dr. Balázs Gábor, Lankó
János, Horváth Klára Katalin, a Tolna Megyei Balassa János Kórház képviseletében
Dr. Németh Csaba főigazgató, Günter Vehnor, valamint Jaksáné Pongó Anita.
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV és a Tolnai Népújság munkatársai.
NAPIREND
1. Ünnepi beszéd
2. Megyei kitüntető díjak átadása
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Megyeszignál
Himnusz
Imázsfilm
Revicky Gábor vers: Radnóti Miklós – Nem tudhatom
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hallottuk felcsendülni a megyeszignált, ami
hagyományosan a szeptemberi elsejei Megyenap kezdetét jelenti. Nemzeti
fohászunkat követően pedig a sokak számára ismert megyei imázsfilmmel
kedveskedett a Tolna Megyei Önkormányzat, ám ezúttal – mint azt mindenki láthatta
– a videó narrátora is személyesen jelent meg. Talán mondanom sem kell, Reviczky
Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész Radnóti Miklós egyik
leggyönyörűbb versét szavalta.
Kedves Bonyhádiak, 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. Bonyhád a
járásszékhelyek egyik mintavárosa, egyben kiváló partnere a megyének.
Immár 322. 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.
Engedjék meg, hogy tisztelettel, s annál még nagyobb szeretettel üdvözöljek
mindenkit ezen az ünnepi eseményen.
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Süli János miniszter urat, Potápi Árpád János
államtitkár urat, valamint Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnökét. Tisztelettel köszöntöm Filóné Ferencz Ibolyát, Bonyhád
polgármesterét!
Köszöntöm Orbán Attila alelnök urat, a Tolna Megyei Közgyűlés tagjait, valamint
Losoncziné dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző asszonyt. Köszöntöm dr. Horváth
Kálmán kormánymegbízott urat és a megye valamennyi jelenlévő vezetőjét.
Szeretettel üdvözlöm Reviczky Gábor művész urat, valamint Baranya és Somogy
megye közgyűlési elnökeit: dr. Őri Lászlót és Bíró Norbertet. Megkülönböztetett
tisztelettel köszöntöm az idei évi megyei kitüntető díjasokat.
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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
Vizin Balázs narrátor:
Államtitkár Úr gondolatait megköszönve kérem, fogadják szeretettel a Csurgó
Zenakar és barátai műsorát. Táncolnak: Radák János és Fekete Etelka, valamint
Kasó Gergely és Zsók Kitti.
zenei műsorszám

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.
Kezdve a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat idei nívódíjasával,
kérem, fogadják szeretettel a díjazottról szóló videót.
Günter Vehnor – film
Megkérem Féhr György és Dr. Józan-Jilling Mihály elnök urakat, valamint Krémer
György urat, hogy a méltatás erejéig fáradjanak a színpadra. A Tolna megyei
nemzetiségi önkormányzatok nívódíjjal ismerik el minden évben azon személyeket,
akik kiemelkedő érdemeket szereztek közösségük szolgálatában.
Der Verband der Deutsche Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau hat - geleitet
von der Absicht, die Bürger, die sich im Dienst für das Deutschtum im Komitat Tolnau
herausragende Verdienste erworben haben, einer angemessenen Anerkennung
teilhaben zu lassen, sowie ihre Person und Arbeit als beispielhaft für die Gegenwart
und die Zukunft hinzustellen und damit zu würdigen - den Niveaupreis "Für das
Ungarndeutschtum in der Tolnau" geschaffen.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége a Tolna megyei
németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok méltó
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elismerésben részesítése okán alapította meg „A Tolna Megyei Németségért”
nívódíjat.
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verlieh den
Niveaupreis des Jahres 2021 an Herrn Günter Vehnor für seine aufopfernde und
selbstlose Arbeit, die er bei der Pflege und Bewahrung der Musik -und Gesangkultur
-mit Schwerpunkt Sagetal, Tolna, Pari -, sowie bei der Erhaltung der kulturellen
Traditionen und Erbschaft der Tolnauer Ungarndeutschen – geleistet hat.
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Günter Vehnor-t
a Tolna megyei – ezen belül is Szakadát, Tolna és Pári - települések német
nemzetiségi ének-zenei dalkincsének ápolásáért, és a megyei németség kulturális
hagyományainak megőrzése érdekében végzett áldozatos és önzetlen munkájáért
részesíti a Tolna Megyei Németségért Nívódíjban.
Felkérem elnök urakat, hogy nívódíjukat adják át a kitüntetettnek!
Günter Vehnor – díjátadás
Most pedig következzék a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nívódíja
kapcsán elkészült kisfilm.
Jaksáné Pongó Anita – film
Orsós István elnök urat kérem, fáradjon a színpadra.
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a roma közösség
érdekében végzett kimagasló pedagógusi munkája, a térség cigány közösségeinek
elhívatott támogatása, a roma fiatalok boldogulása érdekében tett erőfeszítései
elismeréseként „Tolna Megye Cigányságáért Nívódíjat” adományoz Jaksáné
Pongó Anitának, akit tisztelettel felkérek, fáradjon a színpadra a díj átvételére!
Jaksáné Pongó Anita – díjátadás
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

A következő kisfilmek a megyei kitüntető díjak idei méltó birtokosait mutatják be.
Felkérem Potápi Árpád János államtitkár urat, Fehérvári Tamás elnök urat, és Orbán
Attila alelnök urat, fáradjanak a színpadra.
Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Tolna Megye Közbiztonságáért
elismerés kapcsán készült kisfilmet.
dr. Balázs Gábor – film
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A polgári védelem és a katasztrófavédelem területén végzett szakmai munkája,
magas színvonalú felkészültsége, vezetői tapasztalata és Tolna megye
biztonságának alázatos szolgálatáért, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójaként, valamint a civil szférában végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként veheti át a díjat, dr. Balázs Gábor. Felkérem, hogy
fáradjon a színpadra és fogadja az elismeréseket.
dr. Balázs Gábor – díjátadás.
A Közgyűlés 2021-ben 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.
Horváth Klára Katalin – film
Évtizedes példaértékű és magas szintű szakmai hozzáértéssel, valamint
elhivatottsággal végzett pedagógusi és intézményvezetői munkája, eredményes
közösségteremtő törekvései elismeréséül díjazza a megye Horváth Klára Katalint,
akit megkérek, fáradjon a színpadra.
Horváth Klára Katalin – díjátadás
Lankó János – film
A sürgősségi ellátás területén végzett több évtizedes, kitartó, megbízható szakmai
tevékenységéért, valamint a világjárvány okozta kihívások leküzdésében vállalt
példaértékű helytállásáért kerül díjazásra Lankó János, akit felkérek, hogy az
elismerések fogadásához fáradjon fel a színpadra.
Lankó János – díjátadás
Tekintsük meg a Sipos Márton-díjast bemutató képsorokat.
Szabó Csaba – film
Shotokan karate mesterként végzett eredményes és példaértékű edzői
tevékenységéért, humánus értékrendjéért, a sport iránti alázatosságra való nevelői,
valamint közösségépítő munkájáért 2021-ban Sipos Márton díjban részesül Szabó
Csaba, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához fáradjon a díjátadókhoz.
Szabó Csaba – díjátadás
A következő kisfilm a Babits Mihály-díjat elnyert személyre fókuszál, fogadják
szeretettel!
Elmauer József – film
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Három évtizedes zenei és művészeti pályafutása, Bonyhád Város kulturális életében
meghatározó szerepet betöltő munkássága, illetve a diákokkal és kollégákkal mind
hazai, mind nemzetközi szinteken elért sikerei elismeréséül Babits Mihály díjban
részesül Elmauer József. A díj átvételére és a gratulációk fogadására tisztelettel
felkérem.
Elmauer József – díjátadás
Kérem, fogadják szeretettel a következő kisfilmet.
Bíró László – film
Bezerédj István-díjat érdemelt ki a Szekszárd - Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület létrehozásában és működésének eredményességéért végzett,
elhivatott munkájáért, valamint a magyar családok több évtizedes áldozatos szellemi
és lelki támogatásáért Bíró László püspök. Távolléte okán Bíró Ferenc veszi át az
elismerést, akit most megkérek, hogy fáradjon a színpadra.
Bíró Ferenc – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Vendégeink! A Tolna Megyei Önkormányzat díjátadójának utolsó mozzanata
következik. Nézzük meg végezetül, a Tolna megyéért díj kapcsán készült kisfilmet.
Balassa János Kórház – film
A koronavírus elleni, frontvonalbeli harcban való példás helytállásért, a
veszélyhelyzetben felmerült megpróbáltatások alázatos viseléséért, az érintettek
irányába tanúsított szakértő és gondviselő cselekedetekért, s legfőképp az
emberéletek megmentéséért érdemel hálát, elismerést, és a megyei önkormányzat
megbecsülését a Tolna Megyei Balassa János Kórház, rászolgálva szűkebb
hazánk legrangosabb kitüntetésére, a „Tolna Megyéért” díjra. Felkérem a Kórházat
képviselő Dr. Németh Csaba főigazgató urat, fáradjon a színpadra a díj átvételére.
Balassa János Kórház – díjátadás
Vizin Balázs narrátor:
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim!
A megyei kitüntető díjak átadása után következzék a zárszó: Reviczky Gábor
művész úr előadásában hallhatjuk Reményik Sándor Vízválasztó című versét.
Fogadják szeretettel!
Reviczky Gábor: vers
Vizin Balázs narrátor:
Kedves Vendégek! Köszönjük megtisztelő jelenlétüket, köszönjük, hogy közösen
ünnepelhettünk a Megyenapon, itt Bonyhádon.
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Hamarosan Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszony mond pohárköszöntőt az
aulában, ám mindezt megelőzve kérem valamennyi díjazottat és a díjátadókat,
fáradjanak a színpadra, hogy egy közös fotó készülhessen.
A magam részéről már csak annyi maradt, hogy jó étvágyat kívánjak mindenkinek. S
mielőtt kivonulnánk az aulába a polgármesteri pohárköszöntőre, énekeljük el
közösen a szózatot!
Szózat
Filóné Ferencz Ibolya - pohárköszöntő

k.m.f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Losoncziné dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

