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A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK: 
dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kollár 
László, Krauss Péter, László Ferenc, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Széles András, 
Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza, Tóth István.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  
Márkus György. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:  — 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 14 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula, 
megyei aljegyző.  
 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
dr. Puskás Imre, a megyei önkormányzat korábbi elnöke, a Miniszterelnökség 
kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára; dr. Horváth Kálmán, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja; valamint Tolna megye egyes 
településeinek polgármesterei.  
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NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
Kitüntetettek: dr. Soczó László rendőr dandártábornok, Tolna Megye 
Rendőrfőkapitánya; dr. Sümegi Helga; Lovas Csilla irodalomtörténész-muzeológus; 
Simcsik Pál építőipari vállalkozó; Varga László sportvezető; Herczig Gáborné jegyző; 
Kovács Péter címzetes főjegyző; Pál Krisztina szakmai egységvezető; Gasparics 
László középiskolai tanár, intézményvezető-helyettes; Ruzsa Éva főlevéltáros, a 
kutatószolgálat vezetője; Jobbágy Gáborné pszichológus; Homoródi Károlyné; dr. 
Székely János teológus, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke.  
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:  
A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, valamint a Szekszárdi Vasárnap munkatársai. 
 
 
NAPIREND 
 
1. Ünnepi beszéd 
 
2. Megyei kitüntetések átadása 
 
 
Wessely Judit narrátor: 
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a 
Megyenapon!  
Külön köszöntöm Dr. Puskás Imrét, a megyei önkormányzat korábbi elnökét, a 
Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkárát. 
Kovács Zoltán államtitkár úr rendkívüli kormányfeladatot kapott, így nem tudott 
eljönni a Megyenapra, de helyettesítésére felkérte dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott urat, akit szintén nagy szeretettel köszöntök.  
Köszöntöm a megyei közgyűlés tagjait, a megjelent polgármestereket és a 
Megyenap korábbi kitüntetettjeit.  
A közgyűlés kezdetén Tolna megye szignálját Szili Lajos és tanítványa játszotta. 
Kérem, hallgassák most szeretettel Németh Juditot. 
 
1699. szeptember 1-jén I. Lipót császár pecséthasználati jogot adományozott Tolna 
vármegyének, amely pecsét rajzolata idővel a megye címerévé vált. Erre a jeles 
eseményre emlékezve immár tizenhatodik alkalommal rendezzük meg szeptember 
elsején a Megyenapot, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi 
közgyűlését.  
 
Elsőként felkérem dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott urat, hogy mondja el 
köszöntőjét.  
 
dr. Horváth Kálmán, kormánymegbízott úr köszöntőjében szintén a 
pecséthasználati jog megszerzését elevenítette fel. A közigazgatás akkori 
megszervezését állította példaként, hiszen őseinktől tanulhatunk hazaszeretetet, 
kitartást. A történelmi eseményekkel párhuzamot vonva elmondta, hogy a 
közigazgatás 2010. évi átszervezésére azért volt szükség, hogy a meglévő 
bürokráciát, elhibázott finanszírozást felszámolják. Cél a jó állam megteremtése, 
amely nem más, mint az egyének, a közösségek, a vállalkozások érdekeit a közjó 
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érdekében legmegfelelőbben szolgálni. A közjó pedig azt jelenti, hogy egyensúlyt kell 
teremteni a számtalan jogos igény között. A jó állam a feltétele egy sikeres nemzet 
kibontakozásának.  
 
Wessely Judit narrátor: 
Köszönjük szépen. Felkérem most dr. Puskás Imrét, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének leköszönő elnökét, hogy mondja el ünnepi beszédét. 
 
 
1. NAPIRENDI PONT 
Ünnepi beszéd 
Ünnepi beszédet mond: dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének leköszönő elnöke, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért 
felelő helyettes államtitkára  
 
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés leköszönő elnöke beszédét meghatottan kezdte, 
hiszen talán utoljára állt a díszterem pulpitusán, ahol első ízben 2006. október 15-én 
mondott beszédet. Elmondta, hogy az elmúlt években mindig partnerének érezte a 
megye polgárait, az önkormányzatokat, a vállalkozókat, de még az ellenzéket is. 
Mert a partnerség és összefogás legfontosabb célja, hogy a megyében élők 
otthonuknak érezzék Tolna megyét. A Megyenap az a pillanat, amikor elővesszük az 
eredettörténetünket, a tényeket, amelyek összekötnek minket, a célokat, amelyek 
érdekében cselekednünk kell. A megyéhez való érzelmi kötődésen túlmenően 
azonban a megye helyzetét jellemző legfontosabb mutató az, hogy a fiataljaink itt 
akarnak-e maradni, élni, családot alapítani. Sajnos ma még ezen a területen sok 
dolgunk van, tette hozzá, hiszen nagyon sokan kénytelenek elhagyni a megyét, vagy 
akár az országot, egy jobb élet reményében. Nekünk azért kell dolgoznunk, hogy 
ezek a fiatalok vissza tudjanak jönni. Ehhez sok-sok együttműködésre van szükség 
civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, cégekkel, vállalkozókkal. Hiszen számunkra 
az a legfontosabb kihívás, hogy Tolna megye élhetőbb legyen. Azért kell dolgoznunk, 
hogy Tolna megyének ne csak ezeréves múltja, ne csak kiemelkedő pillanatai 
legyenek, hanem azért, hogy Tolna megye egy élhető, harmonikus és környezetében 
szép megye legyen. Akkor lehetünk igazán büszkék, ha ezt a küldetést tejesítettük.  
 
Wessely Judit narrátor: 
Köszönjük. A következőkben a több évtizede sikeresen működő Bartina zenekar 
előadását hallgathatjuk. A Bartina zenekar jelenleg 4 taggal működik, 
tevékenységüknek kiemelkedő szerepe van a térség népdalkincsének, népzenei 
hagyományainak megőrzésében és továbbadásában, éppen ezért a zenekar 
munkássága helyet kapott a Tolna Megyei Értéktárban is. Most a Nemzet Dalát 
hallgatjuk tőlük. 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Megyei kitüntetések átadása 
 
Wessely Judit narrátor: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megye társadalmi, tudományos, 
kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló 
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érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított. Az 
elismeréseket minden év szeptember 1-jén a Megyenapon vehetik át az arra 
érdemesek.  
 
A kitüntetések átadására felkérem Kapitány Zsoltot, a Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének alelnökét. A kitüntetetteknek gratulál: dr. Puskás Imre, dr. Horváth 
Kálmán, dr. Pálos Miklós alelnök úr, valamint dr. Bartos Georgina megyei főjegyző 
asszony.  
 
A Közgyűlés 2014-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben: 
 
Tolna Megyéért díjat adományoz 
 

DR. SOCZÓ LÁSZLÓ rendőr dandártábornoknak, Tolna Megye 
Rendőrfőkapitányának 

 
posztumusz Bezerédj István-díjat adományoz 
 

DR. SÜMEGI ZOLTÁN polgármesternek, a Tolna Megyei Közgyűlés 
tagjának 

 
Beszédes József-díjat adományoz 
 
 SIMCSIK PÁL építőipari vállalkozónak 
 
Babits Mihály-díjat adományoz 
 
  LOVAS CSILLA irodalomtörténész-muzeológusnak  
 
Sipos Márton-díjat adományoz 
 
 VARGA LÁSZLÓ sportvezetőnek 
 
Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője kitüntetést adományoz 
 
  HERCZIG GÁBORNÉ jegyzőnek 
  KOVÁCS PÉTER címzetes főjegyzőnek  

 
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést adományoz 
 
  PÁL KRISZTINA szakmai egységvezetőnek 
 GASPARICS LÁSZLÓ középiskolai tanárnak, intézményvezető-

helyettesnek 
 RUZSA ÉVA főlevéltárosnak, a kutatószolgálat vezetőjének 
  JOBBÁGY GÁBORNÉ pszichológusnak. 
 
(A kitüntetettek méltatását a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.) 
(A méltatást ismertette Wessely Judit narrátor.) 
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Wessely Judit narrátor: 
Most pedig a Tolna Megyei Németségért Nívódíj átadása következik, amelyre 
felkérem Dr. Józan-Jilling Mihályt, a Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetségének elnökét. 
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól 
vezérelve, hogy a Tolna megyei németség szolgálatában kiemelkedő érdemeket 
szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és 
munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen- és az utókor elé, 
megalapította "A Tolna Megyei Németségért" nívódíjat.  
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Hőgyész környéki 
és a Tolna megyei németség érdekvédelmében, kultúrájának és hagyományainak 
megőrzésében, ápolásában és továbbadásában kifejtett több évtizedes áldozatos, 
felelősségteljes munkájáért a Tolna Megyei Németségért Nívódíjat adományozza 
Homoródi Károlynénak. Kérem, vegye át az elismerést. 
 
A Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesülők 2014-ben:  
 

HOMORÓDI KÁROLYNÉ a Tolna Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör elnöke 

 
(A kitüntetett méltatása magyar és német nyelven hangzott el.) 
 
 
Wessely Judit narrátor: 
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Testülete attól a szándéktól 
vezérelve, hogy a Tolna megyében élő roma közösség szolgálatában kiemelkedő 
érdemeket szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, személyüket és 
munkásságukat megfelelően értékelve példaként állíthassa a jelen és utókor elé 
„Tolna Megye Cigányságáért Nívódíj” elnevezéssel kitüntetést alapított. A kitüntető 
díj a Tolna megyei roma közösség társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-
művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- vagy gazdasági életében, illetve a 
hagyományok ápolásában elért kimagasló érdemek és rangos életművek 
elismerésére szolgál. A díjat átadja Sárközi János József a Tolna Megyei Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 
Az idei évben a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat testülete a roma 
közösség társadalmi és kulturális életében elért kimagasló érdemeiért Tolna Megye 
Cigányságáért Nívódíjat adományozza Dr. Székely János, Püspök úrnak. Kérem, 
vegye át az elismerést. 
 
A Tolna Megye Cigányságáért Nívódíjban részesülők 2014-ben:  
 

DR. SZÉKELY JÁNOS teológus, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 
segédpüspöke  
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Wessely Judit narrátor: 
Valamennyi kitüntetettnek nagy szeretettel gratulálunk. Nevükben most Lovas Csilla 
beszél.  
 
Lovas Csilla, kitüntetett köszönő szavaiban elmondta, sok kitüntetett számára több 
évtizedes munkájának elismerését jelenti a kitüntetés. Ezt az eredményt azonban 
nem egyedül, hanem a család támogató hozzáállása mellett a kollégák és 
munkatársak segítségével közösen érték el. Zárszóként Babits Mihály Hazám! c. 
verséből idézett: 
„Kelj fel, lelkem, keresd meg hazámat! 
Nem egy szűk ház, az egész kis város 
mint egy árchipelagus vár nyájas 
zöldje közt a tenger akácfának. 
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat! 
Ott a szőlőhegy, a tömzsi présház, 
mely előtt ülve ha szertenéztem, 
dallá ringott bennem kétség és láz 
s amit láttam tejszín napsütésben, 
mind hazám volt!” 
 
Wessely Judit narrátor: 
Köszönjük szépen. Még egyszer gratulálunk a kitüntetetteknek és további 
eredményes munkát kívánunk! 
Kedves Vendégeink! 
Az ünnepi közgyűlés zárásaként hallgassuk ismét a Bartina Zenekart.  
 
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! 
Köszönjük megtisztelő jelenlétüket, köszönjük, hogy közösen ünnepelhettünk a 
Megyenapon. Ünnepségünk végéhez érkeztünk. Kérem, fogadják el meghívásunkat 
a Megyeháza Pollack Kávézójában a pohárköszöntőt követő állófogadásra. A 
kitüntetetteket megkérjük, hogy a pohárköszöntőt követően egy közös fotó erejéig 
térjenek vissza a díszterembe. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a Múzeum 
ma rendhagyó módon nyitva van, megtekinthetik a Lovas Csilla által rendezett 
kiállítást. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltak, és jó étvágyat kívánunk az 
ebédhez!  
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 

Kapitány Zsolt      dr. Bartos Georgina 
     a Közgyűlés alelnöke         megyei főjegyző 
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1. számú melléklet 
 

 
A Közgyűlés 2014-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben: 
 
 
Négy évtizeden át magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége, a közösség 
biztonságának megtartása és erősítése érdekében végzett fáradhatatlan munkája, 
kimagasló eredményei, Tolna megye közbiztonságának javításáért végzett áldozatos és 
kitartó tevékenysége, töretlen hivatástudata elismeréséül TOLNA MEGYÉÉRT-DÍJ megyei 
kitüntetést adományozza dr. Soczó László rendőr dandártábornoknak, Tolna Megye 
Rendőr-főkapitányának. 
 
 
Tolna megyéért végzett kimagasló, áldozatos tevékenysége, csaknem három évtizeden át 
a megye közigazgatásában betöltött szerepe, Tolna város élén, a település javára végzett 
fáradhatatlan, magas színvonalú tevékenysége elismeréséül a reformkor és a 
szabadságharc Tolna megyei vezéralakjáról elnevezett BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJ megyei 
kitüntetést adományozza posztumusz Dr. Sümegi Zoltánnak, Tolna város egykori 
polgármesterének, a megyei közgyűlés egykori tagjának. A díjat Dr. Sümeg Helga veszi át. 
 
 
Fél évszázados lelkiismeretes szakmai munkája, a szakmai hagyományok, az örökölt 
építészeti értékek megőrzése, ápolása, továbbadása érdekében tett erőfeszítései, 
innovatív gondolkodása, emberséges, kitartó, pontos munkavégzése, tevékenységében 
tanúsított alázata elismeréséül a munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos 
hírű, múlt századi mérnöktudósról elnevezett BESZÉDES JÓZSEF-DÍJ megyei kitüntetést 
adományozza Simcsik Pál, építőipari vállalkozónak. 
 
 
A gyűjtemények gyarapítása és feldolgozása, a Baka-, Dienes- és Mészöly-hagyatékok 
kiemelkedő szakmai színvonalú bemutatása, valamint a régi Vármegyeháza világa kiállítás 
komoly szakmai elismerést kiváltó megrendezése, múzeumpedagógiai munkái és a 
megye gazdag kultúrájának, ipar- és képzőművészeti anyagának publikálása terén végzett 
áldozatos tevékenysége elismeréséül a modern magyar irodalom Tolna megyéből 
származó kiemelkedő egyéniségéről elnevezett BABITS MIHÁLY-DÍJ megyei kitüntetést 
adományozza Lovas Csilla irodalomtörténész-muzeológusnak. 
 
 
Simontornya és Tolna megye sportéletében kifejtett eredményes, odaadó tevékenysége, 
mintegy öt évtizeden át a Simontornyai Torna Klubban végzett áldozatos munkája, a helyi 
fiatalok sportolási lehetőségeinek megteremtése, bővítése, a sportos életvitelre nevelés 
érdekében tett erőfeszítései elismeréséül a magyar sportélet első világhírességei közé 
tartozó, Tolna megyéből származó úszóbajnokról elnevezett SIPOS MÁRTON-DÍJ megyei 
kitüntetést adományozza Varga László sportvezetőnek. 
 
 
A közigazgatás különböző területein végzett négy évtizedes kimagasló tevékenysége, 
Bonyhád város jegyzőjeként két évtizedes szorgalmas, precíz, felelősségteljes munkája, 
az ügyfélközpontú közigazgatás megteremtését szolgáló, a hatósági feladatok 
polgárbarát, szakszerű és törvényes ellátása terén nyilvánított példamutató 
elkötelezettsége elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei 
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kitüntetést adományozza Kovács Péter címzetes főjegyzőnek. 
 
 
Fadd településen negyven éves közigazgatási, majd évtizedes jegyzői tevékenysége, a 
lakosság magas színvonalú ellátását biztosító hivatal kialakítása, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok jogszerű biztosítása érdekében kifejtett tevékenysége, 
munkatársaival szemben tanúsított segítőkész magatartása, konszenzusos, elhivatott 
vezetői munkája elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei 
kitüntetést adományozza Herczig Gáborné jegyzőnek. 
 
 
Kimagasló vezetői tevékenysége, empatikus, segítőkész, lelkiismeretes munkavégzése, a 
testvérvárosi kapcsolatok erősítése terén végzett, valamint az iskola felújításának 
zavartalan lebonyolítása érdekében vállalt tevékenysége, és önkéntes munkái 
elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést 
adományozza Gasparics László középiskolai tanárnak, intézményvezető-helyettesnek. 
 
 
Mintegy három évtizedes kiemelkedő levéltárosi szakmai tevékenysége, kiváló 
gyűjtőterületi munkája, helytörténeti előadásai, publikálásai, széleskörű közművelődési 
tevékenysége, a kutatószolgálat irányítójaként végzett körültekintő, alapos munkája 
elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést 
adományozza Ruzsa Éva, főlevéltárosnak. 
 
 
A bonyhádi Idősek Átmeneti Otthonában végzett odaadó, szeretetteljes, empatikus 
munkája, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai feladatainak ellátása, az idős 
emberek érdekében végzett magas szintű, nagy szakmaisággal bíró, elkötelezett 
tevékenysége, számos jótékonysági szervezetnél végzett önkéntes, segítő munkája 
elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést 
adományozza Pál Krisztina szakmai egységvezetőnek. 
 
 
Több, mint négy évtizedes nagy hivatástudattal, elkötelezetten végzett szakmai munkája, 
a nevelési tanácsadó rendszer kiépítse, a kétlépcsős iskolaérettségi vizsgálat modelljének 
kidolgozása, a szociokulturális hátrányok felszámolásában, a mentálhigiénés megsegítés 
érdekében tett erőfeszítései elismeréséül TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 
KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza Jobbágy Gáborné 
pszichológusnak. 
 
 




