
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
 

KÖZGYŰLÉSE 
 

Szám: 1-28/2022. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

KÉSZÜLT: 2022. szeptember 1-jén a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi 
Közgyűlésén. 

 
AZ ÜLÉS HELYE:   Kölesd Kismegyeháza  

(7052 Kölesd, Kossuth tér 12.) 
 
AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:30 óra 
 
A KÖZGYŰLÉSEN MEGJELENT KÉPVISELŐK: 
dr. Égi Csaba, dr. Kostyálné dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz 
Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Ribányi József, 
Széles András, Takács László. 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADT KÉPVISELŐK: Barnabás István, Mezősi 
Árpád, Paczolay Csaba, Szabó Loránd. 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 11 fő. 
 
Az ülésen jelen volt dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző és dr. Ritter Beáta megyei 
aljegyző. 
 
A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, dr. Horváth Kálmán a Tolna 
Megyei Kormányhivatal főispánja, valamint Tolna megye egyes településeinek 
polgármesterei.  
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:  
Kitüntetettek: Sebestyén István, Dr. Barcza Zsolt, Futár Rajmund, Balog Judit, a 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Dr. Balázs Gábor 
igazgató, az Országos Mentőszolgálat Tolna megyei Covid-munkacsoport tagjai, 
Kovács István, Dr. Bognár Szilveszter, Till Jánosné, Kiss József, valamint Balogh 
Borbála. 
 
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  

 

Vers 

 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jól ismert megyeszignál dallamaival vette kezdetét a 
megyei önkormányzat és Tolna megye ünnepe: a hagyományos, szeptember 1-jei 
Megyenap. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy köreinkben üdvözöljem a mai 
ünnepségen közreműködő Pénzügyőr Zenekart. Sík Sándor Egy karéj fekete 
kenyeret című versét Lánczos Viktória előadásában hallhatták.  
 
Kedves Tolna Megyeiek! Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!  
 
A Tolna Megyei Önkormányzat idén is átadja a megyei kitüntető díjakat 
mindazoknak, akik szűkebb hazánk gyarapításában jeleskednek. A tradíciók 
tiszteletét jelképezi, hogy a Megyenap meghívottjai idén Kölesden, a Kismegyeháza 
udvarán gyűltek össze. Tolna vármegye 323 esztendővel ezelőtt, szeptember elsején 
kapott pecséthasználati jogot I. Lipót királytól, amelynek emlékezetére megyenapi 
ünnepi közgyűlést tart a Tolna Megyei Önkormányzat.  
 
Engedjék meg, hogy tisztelettel és szeretettel üdvözöljek mindenkit ezen a jeles 
eseményen. 
 
Kiemelt tisztelettel köszöntöm Potápi Árpád János államtitkár urat, Fehérvári Tamást, 
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét. Tisztelettel köszöntöm 
Greifenstein Józsefet, Kölesd polgármesterét! 
 
Köszöntöm Orbán Attila és Zsikó Zoltán alelnök urakat, a Tolna Megyei Közgyűlés 
tagjait, valamint dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző asszonyt. Köszöntöm dr. Horváth 
Kálmán főispán urat, Bencze János országgyűlési képviselő urat és a megye 
valamennyi jelenlévő vezetőjét. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a megyei 
kitüntetések idei birtokosait és az örömükben osztozó családtagjaikat.  
 
Bizonyára mindenki érdeklődéssel és kíváncsisággal szemlélte a kivetítőn látható 
részleteket, amelyek a Tolna Megyei Önkormányzat új logójává állnak össze.  A mai 
naptól sokszor fog visszaköszönni ez a jelkép, amelyet nem más, mint Tolna megye 
címere ihletett. A logó egyfajta tisztelgés a nemzeti jelképek előtt, ugyanakkor 
magában hordozza a megújulást és a modernitást is. Az önkormányzat új logója 
Vincze Dávid grafikus keze munkáját dicséri. 
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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 következzék az ünnepséget megnyitó elnöki beszéd, amelyet Fehérvári 
Tamás elnök úrtól hallhatunk a következő percekben. 
 
Fehérvári Tamás – beszéd 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Elnök Úr gondolatait követően Potápi Árpád János államtitkár urat kérem fel ünnepi 
beszédre. 
 
Potápi Árpád János – beszéd 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Köszönjük Államtitkár Úr gondolatait. Most pedig fogadják szeretettel a Pénzügyőr 
Zenekar műsorszámát.  
 
Pénzügyőr Zenekar 
 
 
2. NAPIRENDI PONT 
Megyei kitüntető díjak átadása 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Immár hagyománnyá vált, hogy a megyei kitüntető díjak körében üdvözölhetjük a 
Tolna megyei nemzetiségi önkormányzatok nívódíjait is. A közösségük szolgálatában 
alkotnak maradandót azok, akikről a következő kisfilmek mesélnek részletesebben. 
Elsőként a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat idei nívódíjasait 
ismerhetjük meg a képsorokból.  
 
Till Jánosné – film 
 
Megkérem Féhr György urat, valamint Krémer György urat, hogy a méltatás erejéig 
fáradjanak a színpadra. 
 
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 
elismerésben részesítése okán alapította meg „A Tolna Megyei Németségért” 
nívódíjat. 
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Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht 
den Niveaupreis des Jahres 2022 an Frau Maria Till: für ihre aufopfernde Arbeit, die 
sie bei der Pflege und Bewahrung der ungarndeutschen Trachten – durch ihre 
ungarndeutsche Trachten –Puppensammlung- sowie für die Erhaltung der kulturellen 
Traditionen und Erbschaft der Tolnauer Ungarndeutschen – geleistet hat.  
 
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Till Jánosnét – 
az általa létrehozott német nemzetiségi viseleteket bemutató babakiállításon 
keresztül – a tradicionális magyarországi német népviselet megőrzésében, a Tolna 
megyei német nemzetiségi értékek ápolásában, és a megyei németség kulturális 
hagyományainak továbbadása érdekében végzett áldozatos és önzetlen munkájáért 
a Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesíti. 
  
Felkérem Till Jánosnét, hogy a nívódíj átvételéhez fáradjon az emelvényre.  
 
Till Jánosné – díjátadás  
 
Most pedig lássuk, ki lett a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat másik 
nívódíjasa. 
 
Kiss József – film 
 
Megkérem Féhr György elnök urat, valamint Krémer György urat, hogy a méltatás 
erejéig fáradjanak a színpadra. 
 
Der Verband der Deutschen Nationalitätenselbstverwaltungen der Tolnau verleiht 
den Niveaupreis des Jahres 2022 an Herrn Josef Kiss für seine aufopfernde Arbeit, 
die er mit seiner Volskunde-Sammlung bei der Pflege und Bewahrung der 
ungarndeutschen kulturellen Erbschaft, sowie bei der Erhaltung und Förderung der 
Traditionen der Tolnauer Ungarndeutschen – geleistet hat.  
 
A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Kiss Józsefet – 
az általa létrehozott német nemzetiségi néprajzi kiállítás keretében – a 
magyarországi németség kulturális örökségének megőrzésében, a Tolna megyei 
német nemzetiségi értékek és kulturális hagyományok ápolásában végzett áldozatos 
és önzetlen munkájáért a Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesíti. 
 
Kiss József urat kérem fel, hogy vegye át a nívódíjat! 
 
Kiss József – díjátadás 
 
Most pedig következzék a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nívódíja 
kapcsán elkészült kisfilm. 
 
Balogh Borbála – film 
 
Orsós István elnök urat kérem, fáradjon a színpadra. 
  
A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a roma közösség 
érdekében végzett kimagasló pedagógusi és kultúra ápoló munkája, a roma fiatalok 
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boldogulása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként „Tolna Megye 
Cigányságáért Nívódíjat” adományoz Balogh Borbála részére, akit tisztelettel 
felkérek, fáradjon a színpadra a díj átvételére! 
 
Balogh Borbála – díjátadás 
 
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 év szeptember 1-jén a 
Megyenapon vehetik át az arra érdemesek. 
 
A következő kisfilmek a megyei kitüntető díjak idei méltó birtokosait mutatják be.  
 
Felkérem Potápi Árpád János államtitkár urat és Fehérvári Tamás elnök urat, 
fáradjanak a színpadra. 
 
Most pedig kérem, fogadják szeretettel a Tolna Megye Közbiztonságáért elismerés 
kapcsán készült kisfilmet.  
 
Dr. Bognár Szilveszter – film  
 
Tolna megye biztonságát szolgálva, huzamos időn keresztül végzett rendőr szakmai 
munkája, magas színvonalú felkészültsége, a társ- és civil szervezetekkel folytatott 
kiváló együttműködése, és a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett 
kiemelkedő tevékenységéért Tolna Megye Közbiztonságáért elismerést érdemel 
Dr. Bognár Szilveszter. Felkérem, hogy fáradjon előre és fogadja az elismeréseket. 
  
Dr. Bognár Szilveszter – díjátadás 
 
A Közgyűlés 2021-ben az alábbi személyeket részesíti kitüntetésben: 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Tolna Megye Közszolgálatáért díjat érdemelnek ketten, pontosabban öten, hiszen 
az egyik kitüntetett egy közösség. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy bajtársi 
közösség…  
 
OMSZ COVID-munkacsoportja – film 
 
A koronavírus-járvány elleni küzdelemben tanúsított áldozatos helytállásért, az itt élő 
emberek egészségének és biztonságának megóvásáért, önzetlen és fáradhatatlan 
szolgálatért érdemel díjat az Országos Mentőszolgálat Tolna Megyei Covid-
munkacsoportja. Fellinger László, Molnár Mihály, Müllerné Kiss Erika, Tóth Balázs. 
Kérem, mindannyian fáradjanak az emelvényhez.  
 
OMSZ COVID-munkacsoportja – díjátadás 
 
Kovács István – film 
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A szociális szférában eltöltött több, mint két évtizedes szakmai és vezetői munkája, 
az intézmény és az ellátottak érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége, a 
családok humánus és példaértékű megsegítése elismeréséül kerül díjazásra Kovács 
István, akit felkérek, hogy az elismerések fogadásához fáradjon a díjátadókhoz.  
 
Kovács István – díjátadás 
 
Az Sipos Márton-díjast bemutató kisfilm következik.   
 
Balog Judit – film 
 
A magyar labdarúgó-bajnokság élvonalbeli csapata, a Paksi FC példaértékű és 
sikeres vezetéséért, ezáltal a sport, illetve a futball közkedveltségének 
elősegítéséért, a sportkultúra és sportközösség gyarapításáért részesül Sipos 
Márton díjban Balog Judit. Tisztelettel felkérem, vegye át a kitüntetést.   
 
Balog Judit – díjátadás 
 
A következő felvételen az idei év Babits Mihály-díjasát üdvözölhetjük mindannyian. 
 
Sebestyén István – film 
 
Évtizedeket és határokat átívelő népművészeti munkássága, Kakasd, a székelység 
és Tolna megye hírnevének öregbítése, a kultúra és közösség érdekében végzett 
néprajzi-irodalmi, előadói tevékenysége elismeréséül Babits Mihály díjban részesül 
Sebestyén István. A díj átvételére és a gratulációk fogadására tisztelettel felkérem. 
 
Sebestyén István – díjátadás 
 
A most következő videó főszereplője a Bezerédj István-díjat érdemelte ki.   
 
Dr. Barcza Zsolt – film 
 
Több évtizedes orvosszakmai tevékenysége, Bonyhád és a völgységi térség 
egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében tett erőfeszítései, valamint 
közösségi szerepvállalása elismeréséül részesül Bezerédj-díjban Dr. Barcza Zsolt, 
akit tisztelettel felkérek a díj átvételére.  
 
Dr. Barcza Zsolt – díjátadás 
 
Egy újabb díjazottról szóló kisfilmet ajánlok szíves figyelmükbe.  
 
Futár Rajmund – film 
 
Több évtizedes, sikeres cégvezetői tevékenysége, valamint Bonyhád Város, s ezáltal 
a megye iparfejlesztési törekvéseinek példaértékű elősegítéséért veheti át a 
Beszédes József-díjat Futár Rajmund. Felkérem, hogy fáradjon ki az elismerések 
fogadására.  
 
Futár Rajmund – díjátadás 
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Pénzügyőr Zenekar 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Tisztelt Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! A díjátadó utolsó akkordja következik: a 
Tolna megyéért díj átadása, melyet egy rövid, ám annál szívhezszólóbb kisfilm előz 
meg. Fogadják szeretettel! 
 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – film 
 
A megye biztonságának megőrzése, a szélsőséges időjárási jelenségek okozta 
károk helyreállítása, az itt élő emberek épségének megóvása, a tüzek és egyéb 
veszélyek, katasztrófák elhárítása, a civil szférával való kiváló kapcsolatok építése, 
illetve a lokálpatrióta közösségek gyarapítása terén végzett szakértő, áldozatos, 
hazafias, jövőbetekintő és reményt sugárzó tevékenysége elismeréséül részesül 
Tolna megyéért díjban: a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
Felkérem a Katasztrófavédelem megyei igazgatóját, dr. Balázs Gábort, hogy vegye 
át a díjat.  
 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – díjátadás 
 
Megragadom az alkalmat, hogy felkérjem dr. Balázs Gábor igazgató urat, tartsa meg 
köszönetnyilvánító beszédét a díjazottak nevében. 
   
dr. Balázs Gábor – beszéd 
 
Vizin Balázs narrátor: 
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! 
Köszönjük megtisztelő jelenlétüket! Hálásak vagyunk, hogy közösen ünnepelhettünk 
Kölesd szívében. Hamarosan pohárköszöntőt mond a borkútnál Greifenstein József 
polgármester úr, ám ezt megelőzően közös fotóra kérem fel a díjazottakat és a 
díjátadókat. Kérem valamennyiüket, hogy fáradjanak az emelvényhez.  
 
Kedves Vendégek! A pohárköszöntő és a vendéglátás előtt énekeljük el közösen a 
szózatot.  
 
Szózat 
 
Greifenstein József - pohárköszöntő 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

Fehérvári Tamás dr. Korossy Ildikó 
 a Közgyűlés elnöke megyei főjegyző 


