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A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:  
Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, 
Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, Kalányos János, Kalocsa Jenő, 
Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Knopf Attila, Kovács István, 
Kristóf Károly, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. 
Radochay Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szabó Loránd, 
Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Tóth Gyula, Várkonyi Zoltán. 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:  –– 
 
 
A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:   
Bakó Béla, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kollár László, Koltai 
Tamás, Molnár József, Néber Tibor, Právics József, Szebényi Géza, dr. Széchenyi 
Attila, dr. Vöröss Endréné. 
 
 
A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:  az ülés kezdetekor 29 fő. 
 
 
Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula, 
megyei aljegyző.  
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A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:  
Tóth Ferenc, dr. Braun Márton, Fehérvári Tamás, Hirt Ferenc, Halmai Gáborné, 
Potápi Árpád, Frankné dr. Kovács Szilvia, Tóth Gyula országgyűlési képviselők; dr. 
Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke; Tolna 
megye egyes településeinek polgármesterei, valamint a Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal egyes intézményvezetői.  
 
 
NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:   
Kitüntetettek : Fusz György, főigazgató, keramikus iparművész; dr. Kutas Mária, 
osztályvezető főorvos; Kerényi Zsolt, gyógypedagógus, iskolaigazgató; Tamás Zsolt, 
ultratriatlon versenyző; Horst Gallert, Bautzen járás nyugalmazott elnöke; Bacs 
József, vezető-főtanácsos; Németh Györgyné, jegyző; Parrag Ferencné, vezető-
főtanácsos; Tóthné Unghy Ilona, iskolaigazgató; Markovits Magdolna, középiskolai 
tanár; Pálinkás Klára, művelődési központ igazgató; Stallenberger József, 
iskolaigazgató., Krász Lőrincné, valamint Krähling Dániel. 
 
 
SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK :  
Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, valamint a Megyei Napló munkatársai. 
 
 
NAPIREND 
 
1. Ünnepi beszéd 

Ünnepi beszédet mond: Demény Károly, Sárszentlőrinc polgármestere  
 
2. Megyei kitüntetések átadása 

Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
 

Finta Viktor narrátor:  
Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! 
A közgyűlés kezdetén a megyeszignál hangzott el a Tamási Fúvós Egylet rézfúvós 
kamaracsoportjának előadásában. 
 
Tisztelettel köszöntöm Önöket ünnepi közgyűlésünkön.  
Külön is köszöntöm a megjelent országgyűlési képviselőket: 
Braun Mártont, Fehérvári Tamást, Frankné dr. Kovács Szilviát, Halmai Gábornét, Hirt 
Ferencet, Potápi Árpádot, Tóth Ferencet, Tóth Gyulát. 
Köszöntöm Schranz Istvánnét, Ozora polgármesterét, a Tolna Megyei Közgyűlés 
valamennyi tagját, a megyei települések polgármestereit, az államigazgatási szervek 
képviselőit, a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőit, az 
önkormányzati hivatal vezető munkatársait, Ozora község polgárait.  
  
Háromszázkilenc éve, 1699. szeptember 1-jén I. Lipót császár pecséthasználati jogot 
adományozott Tolna megyének, mely pecsét rajzolata idővel a megye címerévé lett. 
Erre a jeles eseményre emlékezve immár tizedik alkalommal rendezzük meg 
szeptember elsején a Megyenapot, ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat ünnepi 
közgyűlését. 
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2008. a reneszánsz éve hazánkban. Ennek keretében nemcsak azt ünnepeljük, hogy 
Mátyás király 550 évvel ezelőtt került a magyar trónra. Az országos 
eseménysorozathoz csatlakozott az ozorai vár is. A nyár valamennyi hétvégéjén 
gazdag programokkal várták az idelátogatókat, a záróünnepségre szeptember 20-án 
kerül sor. Ennek apropóján választottuk mi is ünnepi közgyűlésünk helyszínéül 
Ozorai Pipo várát, és mint azt hamarosan tapasztalhatják, a műsorszámok is a 
reneszánsz korszak hangulatát idézik. 
Elsőként reneszánsz költőnk, Balassi Bálint egyik versét hallhatjuk Orbán Györgytől, 
majd a Tamási Fúvós Egylet rézfúvós kamaracsoportja adja elő Thomas Tallis: O ye 
tender című művét.  
 
A közgyűlésünknek helyet adó Ozora község polgármesterét, Schranz Istvánnét 
kérem, köszöntse a megjelenteket. 
 
(Schranz Istvánné Ozora Polgármestere köszöntötte a  megjelenteket.) 
 
Most pedig a Tamási Fúvós Egylet fafúvós kamaracsoportjának előadásában 
hallhatjuk Staden: Galliarda és Couranta című művét. 
 
 
1. NAPIREND 
Ünnepi beszéd 
Előadó: Demény Károly, Sárszentlőrinc polgármestere 
 
 
Finta Viktor narrátor:  
Felkérem Demény Károly Urat, Sárszentlőrinc polgármesterét, mondja el ünnepi 
beszédét.  
 
(Az ünnepi beszéd a jegyz őkönyv 1. számú mellékletét képezi.) 
 
 
Finta Viktor narrátor:  
Tisztelt Vendégeink! A szekszárdi Bartina Néptánc Egyesület gyermekcsoportjának 
tagjai reneszánsz táncot adnak elő. 
 
 
2. NAPIREND 
Megyei kitüntetések átadása 
Átadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
  
 
Finta Viktor narrátor:  
Tolna Megye Közgyűlése a megye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-
művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló 
érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított, 
melyeket minden év szeptember 1-jén a megyenap alkalmából ad át az arra 
érdemeseknek.  
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A kitüntetéseket dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke adja át. A kitüntetetteknek 
gratulálnak Kapitány Zsolt és dr. Pálos Miklós alelnökök, és dr. Bartos Georgina 
főjegyző.  
 
 
A Közgy űlés 2008-ban az alábbi személyeket részesíti kitünt etésben:  
 
 
Tolna Megyéért-díjat adományoz 
 
  HORST GALLERT , Bautzen járás nyugalmazott elnökének, 
 
Babits Mihály-díjat adományoz 
 
  FUSZ GYÖRGY főigazgatónak, keramikus iparművésznek,   
 
Beszédes József-díjat adományoz 
 
 DR. KUTAS MÁRIA osztályvezető főorvosnak,   
 
Bezerédj István-díjat adományoz 
 
  KERÉNYI ZSOLT gyógypedagógusnak, iskolaigazgatónak,  
 
Sipos Márton-díjat adományoz 
 
  TAMÁS ZSOLT  ultratriatlon versenyzőnek,  
 
Tolna Megye Kiváló Köztisztvisel ője kitüntetést adományoz 
 
  BACS JÓZSEF  vezető-főtanácsosnak, 

  NÉMETH GYÖRGYNÉ jegyzőnek, 

 PARRAG FERENCNÉ vezető-főtanácsosnak, 
 
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja kitüntetést ado mányoz 
 
  TÓTHNÉ UNGHY ILONA iskolaigazgatónak, 

  MARKOVITS MAGDOLNA  középiskolai tanárnak, 

  PÁLINKÁS KLÁRA  művelődési központ igazgatónak,  

  STALLENBERGER JÓZSEF  iskolaigazgatónak.  
 
 
(A kitüntetettek méltatását a jegyz őkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.) 
 
(A méltatást ismertette Finta Viktor narrátor.) 
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Finta Viktor narrátor:  
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége attól a szándéktól 
vezettetve, hogy a tolna megyei németség szolgálatában kiemelkedõ érdemeket 
szerzett polgárokat méltó elismerésben részesítse, valamint személyüket és 
munkásságukat  megfelelõen értékelve példaként állíthassa  a jelen és az utókor elé, 
" A Tolna Megyei Németségért " nívódíjat alapított.  
A kitüntetéseket Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzatok Szövetségének elnöke adja át. 
 
 
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szöv etsége a 2008-as évi 
nívódíjat:  
 

KRÁSZ LŐRINCNÉ 
KRÄHLING  DÁNIEL részére adományozza.  

 
 
(A kitüntetettek méltatását magyar nyelven Finta Vi ktor, német nyelven Dombai 
Szilvia ismertette.) 
 
(A Tolna Megyei Németségért Nívódíjban részesül ők méltatása a jegyz őkönyv 
3. számú mellékletét képezi.) 
 
(A kitüntetésben részesül ők nevében Fusz György és Horst Gallert mondott 
köszönetet.) 
 
 
Finta Viktor narrátor:  
Kedves Vendégeink! 
Az ünnepi közgyűlés zárásaként Zajzon Gábor és Zajzon Tamás zenészek 
reneszánsz műsora következik. 
 

 
Az ünnepi Közgy űlés a Megyenap további programjának ismertetésével,  majd a 
Szózat hangjaival zárult. 
 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 
 
 

dr. Puskás Imre      dr. Bartos Georgina 
       a Közgy űlés elnöke             megyei f őjegyző 
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1. számú melléklet 

 
 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! Országgyűlési Képviselő 
Hölgyek, Képviselő Urak!  Polgármester Hölgyek, Urak – Hölgyeim és Uraim! 
 
 
Ünnepelni jöttünk ma Ozorára, köszöntöm Kedves Házigazdáinkat, ennek a 
gyönyörű „Sármelléki törpe Thermopilé”-nek lakóit. 
 
Ünnepelni jó. Az ünnepek meghittek és magasztosak. Ilyenkor mindannyian 
megállunk egy rövid pillanatra, átgondoljuk a körülöttünk lévő világot, 
felvesszük új ruhánkat, blúzunkat, s lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük. 
Szinte kicserélődünk, megújulunk az ünneptől. S ez még akkor is így van, ha azt 
látjuk, hogy ebben az országban folyamatosan meglopják még az ünnepeinket is. 
Korosztályom még emlékszik rá, amikor tőlünk idegen ünnepeket ünnepeltették 
velünk, fényes arcokat követeltek április 4-én, május 1-én, november 7-én, de 
azt hiszem a tendencia folytatódik a Valentin napok és a halloween 
erőltetésével.  Mai ünnepünk saját ünnep. 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat idén 10. alkalommal rendezi meg a 
Megyenapokat arra a jeles eseményre emlékezvén, hogy I. Lipót király 1699. 
szeptember 1-én pecséthasználati királyi diplomát ajándékozott Tolna Vármegye 
számára. 
Dr. Puskás Imre elnök úr tavalyi ünnepi beszédét hallgatva az az érzés kerített 
hatalmába, hogy hiába a mi ünnepünk, ha nem örülhetünk maradéktalanul. A 
megyerendszer szétzilálása azóta is lankadatlan folyik, most már csak a régiókra 
szabad figyelő tekintetünket vetni. 
 
Hölgyeim és Uraim! 
 
Igazi nagy megtiszteltetés ért, amikor személyemben Sárszentlőrinc 
polgármesterét kérték fel az ünnepi beszéd megtartására. Mint vidéki, falusi 
polgármester, miről is beszélhetnék ma, mint falunkról, a vidékről, a vidéki 
Magyarországról. Ha valaki nem tudná, hogy hol van Sárszentlőrinc, azon kívül, 
hogy a felettünk levő feliraton az E betű felett, azt szoktam mondani, hogy 
Budapest Sárszentlőrinctől 140 km-re van. 
 
Sárszentlőrinc nagy múltú, szerény jelenű, de reményteljes jövőjű falu. 1722. 
nyarán nyolc magyar evangélikus család jött papjával, Szenicei Bárány 
Györggyel a lőrinci pusztára. Kis sártemplomot, iskolát építettek. Nagy István 
püspök volt a gyülekezet lelkésze, szolgálati ideje alatt létesült 1806-ban 
Sárszentlőrincen az egyházmegyei algimnázium, ahol Petőfi is tanult 2 tanéven 
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át, 1831-1833-ig, amely algimnázium elődje a mai bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnáziumnak.  
1902-ben itt anyakönyvezték Illyés Gyulát, aki a 6 km-re fekvő Felsőrácegresen 
született. 
Lázár Ervin édesapja pedig az alsórácegresi majorság intézője volt, a kis Ervin 
több tanéven át a sárszentlőrinci iskola diákja volt. 
Ma ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint az összes többi kistelepülés 
Magyarországon. Nehéz helyzetben. Bővebben fogalmazva nagyon nehéz 
helyzetben. Ebből a helyzetből egyetlen menekülést, egyetlen kiutat látunk: a 
hitet, az összefogást és az alázatos munkával megalapozott jövőt. Annak 
érdekében, hogy ezeket a kis falvakat ne törölhessék le a térképről. Mert ez a 
falu nekünk nem térképészeti pont, a szülőföldünk. 
A szülőföldhöz ragaszkodik az ember. A szülőföld meghatároz egy életre és 
mindenhova elkísér bennünket. A szülőföldnek íze, illata, párája van. A 
szülőföld zsinórmérce és nyugvópont, ahova életünk során vissza-vissza térünk. 
Lázár Ervin írja: „A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az 
ember, mint az anyjával és a  szerelmével. Akár tud róla, akár nem. S mivel a 
lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen magánjellegű is, nagyon 
nehéz róla beszélni.” „…….a szülőföld nemcsak az a  táj, ahol születtél, hanem 
a közösség is, amely fölnevelt.” 
Én 25 éves koromig éltem Sárszentlőrincen, s a szülőföld hívására jöttem vissza, 
mert veszélyben éreztem a szülőföldet, a falut, a közösség létét. 
 
Kedves Barátaim! 
 
Szeptember 1-én megtelnek az iskolák. Új tanévet kezdenek iskolásaink, az 
újrakezdés minden lehetőségével, reményével és tisztaságával. „Az ember lassan 
otthonos lesz a világban”. – írja Márai, s folytatja: …, igen ez a szeptember. 
Ízlelem, mint a szakértő az újbort és mustot, nyelvcsettintve és komolyan. Már 
meg tudom különböztetni az egyes szeptemberek fajsúlyát, hőfokát, ízét és 
illatát. Igen, az idei elég tűrhető szeptember. Van benne cukor, ökörnyál, méz 
színű napsütés, halálszag, ittas életérzés, hümmögő bölcsesség. Elég jó 
szeptember ez. Megjelölöm krétával, s várom, mi forr ki erjedő mámorából 
tavaszra?” 
Nekünk, vidéki kistelepüléseknek hasonlók a gondjaink. Polgármesterek 
szájából egyre gyakrabban hallom az  önmarcangoló kérdést: - mit csinálok én 
rosszul? Már mindent leépítettem, mindent összevontam, amit lehetett 
bezárattam, mégis az eladósodás réme fenyeget. Miközben állami feladatokat 
végzünk, végeztetnek velünk, minden lehetséges forrást elvesznek. Hogy kik? 
Hát ők! Ott FENN! Akiknek éppen az ellenkezője lenne a feladatuk. Hogy 
kormányozzanak! És vezessék ezt az országot. Hová? Hát ahova ígérték: 
Európába! De úgy látom eddig csak néhányan jutottak oda, szegény Csengey 
Dénes kívánsága ellenére. Kormányzás helyett mást tesznek. Küzdenek a 
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rasszizmus ellen például. Vagy hajkurásszák az antifasisztákat (zárójelben 
kérdezem: találtak már egyet is, vagy ha nem, miért nem öltöztetnek fel egy 
figurát maguk közül?) Aztán még fontosak a lágy drogok is. Meg a másság 
népszerűsítése, amit remélem nem tesznek kötelezővé! 
Magyarországon az Állami Számvevőszék szerint 3000 önkormányzatból 2000 
csődhelyzetben, vagy csődközeli helyzetben van! Ennyire szegény ország 
vagyunk? Vagy az a kórkép, amit Petőfi 1846-ban írt a Magyar Nemzetről: 
 
Járjatok be minden földet, 
Melyet isten megteremtett, 
S nem akadtok bizonyára 
A magyar nemzet párjára. 
Vajon mit kell véle tenni: 
Szánni kell-e vagy megvetni? – 
Ha a föld isten kalapja, 
Hazánk a bokréta rajta! 
Oly szép ország, oly virító, 
Szemet-lelket andalító, 
És oly gazdag! … aranysárgán 
Ringatózik rónaságán 
A kalászok óceánja; 
S hegyeiben mennyi bánya! 
És ezekben annyi kincs van, 
Mennyit nem látsz álmaidban. 
S ilyen áldások dacára 
Ez a nemzet mégis árva, 
Mégis rongyos, mégis éhes, 
Közel áll az elveszéshez. 
S szellemének országában 
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van! 
S mindezek maradnak ott lenn. 
Vagy ha épen a véletlen 
Föl találja hozni őket, 
Porban, sárban érnek véget, 
Vagy az inség zivatarja 
Őket messze elsodorja, 
Messze tőlünk a világba, 
Idegen nép kincstárába, …. 
 
Ez a szeptember szomorú! 
Az évnyitó sok iskola és sok pedagógus számára szomorú évzáró. Újabb 
iskolákat zárnak be, újabb pedagógusokat bocsátanak el. Nem lesz több 
pedagógus elbocsátás. Csak a normális. Tavaly 10.000, idén 3.000 pedagógust 
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küldtek el. A kommunikáció viszont nagyszerű. A felelős miniszter tegnap azt 
mondta, hogy a közoktatás átfogó korszerűsítése folyik, hogy az megfelelően 
modern legyen. Tehát átfogó. Átfogó, átölelő, szorosan megszorító, a végén 
pedig megfulladunk ettől a halálos öleléstől. 
Ami ebben az országban kisiskola ügyben történik az joggal nevezhető 
ámokfutásnak. A kisiskolák léte, nemléte stratégiai kérdés. Ha egy kisfaluban 
bezárják az iskolát, az a falu további leépüléséhez, kihalásához vezet. 
A még ott lévő értelmiség is elhagyja a falut, a jövő generáció pedig jobb 
esetben külföldi megélhetést kényszerül keresni, rosszabb esetben pedig meg 
sem születik. 
A kisfalvak tönkretételével az egész vidéki Magyarország semmisül meg, ezután 
pedig Magyarország következik. Lehet, hogy ez a cél? Gondolkoztak-e Önök 
már azon, hogy hány európai országban folyik ugyanez? 
Ugye, egyben sem! 
A kisiskolák bezárása, ún. „integrációja” nem szakmai, de nem is gazdasági 
kérdés, bármennyire is próbálják szemfényvesztő módon gazdaságilag 
indokolni. Az összevonások a buszozással, főigazgatók, tagintézmény-vezetők 
kinevezésével többe kerülnek, mint külön-külön, ráadásul a körzetesített nagy 
iskolákban, ahol 500-1000 fős tanulólétszámot terelnek össze, 5,6,7 faluból 
sokféle gyermekkel, akiknek minden más csoport idegen, s hiába az érintőtábla, 
a kakaóbiztos multi-kulti csoda, éppen a lényeg veszik el. 
Felnő egy generáció, aki nem tanult meg írni, olvasni, nem tudja ki volt 
Vörösmarty Mihály, Kormos István, nem tudja, hogy a „Négyökrös szekéren 
csillagot vagy csókot választanak, nem ismeri a magyar történelmet, népünk 
értékeit.  Jáksót, Majkát, Győzikét fogyaszt viszont, és tapsol a idétlen show 
műsorokon, zsebre tett kézzel rihegve-röhögve, rágógumizva hallgatja végig 
nemzeti imádságunkat.  
Fontosabb az érintőtáblánál a szeretet, a jó pedagógus és az elkötelezettség.  
Sárszentlőrincen 2006-ban központi akaratra, kényszerítésre feladták a harcot, s 
a felső tagozatot buszra tették. Azt gondolnánk, hogy ettől anyagilag könnyebb 
lett a falunak, de ebben az évben is 20 millió forinttal büntetnek bennünket, mert 
megtartjuk az alsó tagozatot és az óvodát. Közben, amíg mi minden áldozatot 
meghozunk ezer más veszély leselkedik ránk.  
A magyarbálinti, hilleri oktatáspolitika lassan-lassan eléri a célját. 
Hírlik, hogy az egyik Tolna megyei település pedagógusai a szomszédos faluban 
„házalnak”, a létszámnövelés érdekében valótlan „füllentéssel” próbálják 
rávenni a szülőket, hogy a helyi iskolából írassák át hozzájuk a gyerekeiket. 
„Miért ne házalnának a tanárok?” – kérdezi egy országos napilap jeles 
újságírója. „Talán könyvtárba járjanak, hogy felkészültebben adhassák elő 
tantárgyukat? Küzdjenek csak! Tanulják meg, mi az a kvótaszám. Ez a” 
házalósdi” kifejleszthet a tanárokban egy sor olyan készséget, amelyre még nagy 
szükségük lehet. Aki most ügyes a rábeszélésben, abból kiváló porszívóügynök 



 5 

vagy ingatlanközvetítő válhat. Elbocsátása után még hálás lesz a különképzésért 
a Gyurcsány-kormánynak. 
Magyarországon ma háború van. 
Háború egy kisebbség és a nemzet között. 
Ez a néhány százaléknyi támogatottságú, elkényeztetett kisebbség határozza 
meg lassan húsz éve, hogy mi történjék ebben az országban. 
Működése nyomán megszűnnek a kisiskolák, a posták, az önkormányzatok, a 
magyar áru lassan múzeumba kerül, nemzeti jelképeinket meggyalázzák, 
magyarságunkban megcsúfolnak, múltunkat, jövőképünket elveszik, gazdasági, 
szellemi és morális nyomorúságba taszítanak.  Mert engedjük. 
Mi a megoldás? – hangzott el a kérdés nemrég több tucatszor egy baráti 
beszélgetésen. Egyáltalán van-e megoldás?  
Szombaton Pakson szép napot töltöttünk együtt a Megyenapok keretében. A 
játékos vetélkedőn nyolc 14 tagú csapat mérte össze erejét egy fizikailag is 
embert próbáló játékos vetélkedőn. Németkér, Pusztahencse, Sárszentlőrinc 
Pakssal alkottunk egy csapatot és teljes elszánással küzdöttünk. Egymásért, a kis 
közösségért, a győzelemért. Sikerült! A győzelem mámorában örömünkben 
megfogtuk egymás kezét. Akkor jutott eszembe a verssor, amit a székelyföldi 
Etéden az iskola folyosóján olvastam Petőfitől: „Fogjunk kezet, hogy rettegnünk 
ne kelljen.” 
 
Tisztelt Elnök Úr, Ünnepi Közgyűlés! Polgármester Hölgyek, Urak! 
 
2008. október 18-ára Sárszentlőrincen a Petőfi ház udvarán megkezdett 
munkánk folytatásaként a kisiskolák ügyében országos összefogással 
demonstrációt hirdetünk.  
Minden polgármestert várunk, akik aggódnak iskolájukért és falujukért! 
 
„Fogjunk kezet, hogy rettegnünk ne kelljen!” 
 
 
 



2. számú melléklet 

 

A Közgy űlés 2008-ban az alábbi személyeket részesíti kitünt etésben:   

 

HORST GALLERT-nek Bautzen járás nyugalmazott elnökének a megyei szociális és 

egészségügyi intézményekben élők életminőségének javítása, valamint a német 

kisebbség kultúrájának megőrzése érdekében végzett karitatív tevékenysége, Tolna 

megye és Bautzen járás partnerkapcsolatának kiszélesítésében vállalt 

kezdeményező, fejlesztő és támogató szerepe elismeréséül a TOLNA MEGYÉÉRT 

megyei kitüntetést adományozza. 

 

FUSZ GYÖRGY főigazgatónak, keramikus iparművésznek több évtizedes magas 

színvonalú művészi munkája, a megye kulturális értékeinek megőrzése érdekében 

kifejtett közéleti tevékenysége, főiskolai főigazgatóként elért eredményei, a megye 

képzőművészeti életének szervezésében vállalt szerepe elismeréséül a modern 

magyar irodalom Tolna megyéből származó kiemelkedő egyéniségéről elnevezett 

BABITS MIHÁLY-DÍJ megyei kitüntetést adományozza. 

 

DR. KUTAS MÁRIA osztályvezető főorvosnak a betegellátás területén kifejtett több 

évtizedes elhivatott szakmai munkája, a nagy ágyszámú, fokozott ápolást és 

foglalkoztatást igénylő osztály kialakításában vállalt jelentős szerepe, Szekszárd és a 

megye betegeinek ellátásában nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a 

munkásságával Tolna megyéhez is kötődő, országos hírű múlt századi 

mérnöktudósról elnevezett BESZÉDES JÓZSEF-DÍJAT adományozza.  

 

KERÉNYI ZSOLT gyógypedagógusnak, iskolaigazgatónak hozzáértéssel végzett, 

sokoldalú vezetői tevékenysége, Dombóvár sport- és kulturális életében, valamint a 

megyei közéletben vállalt aktív szerepe, a fogyatékkal élők életminőségének javítása 

érdekében kifejtett innovatív munkája elismeréséül a reformkor és a szabadságharc 

Tolna megyei vezéralakjáról elnevezett BEZERÉDJ ISTVÁN- DÍJAT adományozza. 
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TAMÁS ZSOLT ultratriatlon versenyzőnek a bonyhádi szakosztály és az Easy Star 

SE létrehozásában vállalt szerepe, számos triatlon- és maratoni futóversenyen 

nyújtott teljesítménye, a 2007. évi ultratriatlon összetett világbajnoki címe és az I. 

magyarországi Ironman világkupa futam Tolna megyében való megrendezése 

érdekében kifejtett munkája elismeréséül a magyar sportélet első világhírességei 

közé tartozó Tolna megyéből származó úszóbajnokról elnevezett SIPOS MÁRTON-

DÍJAT adományozza. 

 

BACS JÓZSEF vezető-főtanácsosnak, oktatási referensnek a megyei oktatási 

intézmények fejlesztésében vállalt szerepe, az intézményvezetők szakmai 

munkájának segítése érdekében kifejtett tevékenysége, a területi feladatellátás 

megvalósításában nyújtott kiemelkedő munkája, a kollégákkal szemben tanúsított 

segítőkész magatartása elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 

KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza. 

 
 
NÉMETH GYÖRGYNÉ községi jegyzőnek Ozora fejlődése érdekében végzett több 

évtizedes lelkiismeretes szakmai tevékenysége, a helyi civil szervezetek 

létrehozásában és színvonalas működtetésében vállalt kezdeményező szerepe, 

következetes vezetői munkája, példamutató magatartása elismeréséül a TOLNA 

MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza. 

 
 
PARRAG FERENCNÉ vezető-főtanácsosnak a közigazgatás különböző területein 

nagy szakmai hozzáértéssel végzett közel három évtizedes munkája, a helyi és 

területi választások lebonyolításában vállalt koordináló szerepe, az ügyfelekkel és a 

munkatársaival szemben tanúsított empatikus magatartása, a társszervekkel való 

hatékony együttműködés kialakítása érdekében kifejtett tevékenysége, 

felelősségteljes magatartása, hivatástudata elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ 

KÖZTISZTVISELŐJE megyei kitüntetést adományozza. 

 

MARKOVITS MAGDOLNA dombóvári középiskolai tanárnak a nevelés terén végzett 

felelős és odaadó munkája, az oktatási módszerek megújítása érdekében vállalt 

kezdeményező szerepe, az irodalmi színpad megszervezésében és működtetésében 

nyújtott kiemelkedő tevékenysége, a kulturális közélet területén kifejtett aktív 
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szerepvállalása elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA 

megyei kitüntetést adományozza. 

 

PÁLINKÁS KLÁRA művelődésiközpont-igazgatónak Tamási város kulturális életének 

fejlődése érdekében kifejtett három évtizedes lelkiismeretes munkája, a 

közművelődési nagyrendezvények színvonalas megvalósítása és az új 

kezdeményezések felkarolása terén végzett tevékenysége, az intézmény 

felújításában vállalt jelentős szerepe, vezetőként elért eredményei elismeréséül a 

TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei kitüntetést adományozza. 

 

STALLENBERGER JÓZSEF nagymányoki iskolaigazgatónak az intézményi 

racionalizálás lebonyolításában, különböző projektek kidolgozásában és 

megvalósításában vállalt kiemelkedő szerepe, újdonságokra, reformokra nyitott 

oktató-nevelő munkája, a környezeti nevelés terén elért eredményei, aktív közéleti 

tevékenysége elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA 

megyei kitüntetést adományozza. 

 
TÓTHNÉ UNGHY ILONA pedagógusnak, igazgatóhelyettesnek a közoktatás 

területén három évtizeden át kifejtett kiemelkedő és példaértékű munkája, a 

történelem tanítás megújítása érdekében végzett fejlesztő tevékenysége,  

pedagógiai és helytörténeti témájú publikációi, a simontornyai közéletben vállalt aktív 

szerepe elismeréséül a TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTTJA megyei 

kitüntetést adományozza. 

 



3. számú melléklet

TOLNA MEGYEI NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÜLŐK MÉLTATÁSA

Krász Lőrincné 1948-ban Kismányokon  született.   30  éven keresztül  –  2004-es 
nyugdíjazásáig - a nagymányoki  általános iskola pedagógusa volt.  Német-biológia 
szakos  nevelőként  elsősorban  az  általános  iskola  német  nemzetiségi  nyelv 
oktatásában vett részt. Szakmai tudása, a nemzetiség hagyományainak mélyreható 
ismerete alapján az intézmény német munkaközösségének vezetőjeként dolgozott. 
Tanítványai  sok megyei  és országos versenyen  sikerrel  szerepeltek.  Sokat  tett  a 
település  németországi  testvérkapcsolatainak  kialakításáért,  ápolásáért.  A  helyi 
nemzetiségi  hagyományok  ápolásában,  gyűjtésében  nagy  érdemei  vannak. 
Összegyűjtötte a kismányoki lakodalom és a búcsú szokásait. 
Nyugdíjasként ma is aktív tagja a nagymányoki német nemzetiségi hagyományőrző 
egyesületnek.  A  település  határain  túlmutató  munkásságának  és  életműve 
elismeréseként részesül a Tolna Megyei Németségért Nívódíjban.

Margaretha Krász wurde 1948 in Kleinmanok geboren. Bis zu ihrer Pensionierung im 
Jahre  2004  als  Pädagogin  in  der  Großmanoker  Grundschule.  Sie  unterrichtete 
Deutsch und Biologie und setzte sich sehr dafür ein, dass in der Grundschule der 
deutsche  Nationalitätenunterricht  eingeführt  wurde.  Ihr  Fachwissen  und  ihre 
tiefgreifende  Kenntnis  der  deutschen Nationalitätentraditionen  brachte  sie  in  ihrer 
Funktion als Leiterin der deutschen Arbeitsgemeinschaft der Schule ein. Ihre Schüler 
nahmen an zahlreichen komitats- und landesweiten Wettbewerben mit viel Erfolg teil. 
Wir haben ihr für ihr Engagement im Bereich der Beziehungen mit der deutschen 
Partnergemeinde Vieles zu verdanken. Große Verdienste erwarb sie auch durch die 
Sammlung und Pflege der lokalen Nationalitätentraditionen. Ihr ist es zu verdanken, 
dass der Brauch der Kleinmanoker Hochzeit und des Kirmesfests erhalten wurde. Als 
Rentnerin ist sie ein aktives Mitglied des Vereins, und darüber hinaus Mitglied der 
örtlichen  deutschen  Minderheitenselbstverwaltung  von  Großmanok.  Für  ihre 
bisherige  Tätigkeit,  die  als  Lebenswerk  weit  über  die  Komitatsgrenzen  hinaus 
ausgestrahlt hat, verleihen wir ihr die Auszeichnung für das in der Tolnau.

Krähling  Dániel 1946-ban  született.  A  pécsi  gyülekezetnél  kezdte  lelkészi 
szolgálatát,  később  Bonyhádon  lett  előbb  helyettes,  majd  megválasztott  lelkész. 
Tekintélye, ismertsége, társadalmi kapcsolatai a rendszerváltás első önkormányzati 
képviselő-testületében is helyet biztosítottak számára. 1992 és 2006 között a Tolna-
Baranya Evangélikus Egyházmegye esperese, a Bonyhádi Petőfi Sándor Gimnázium 
Igazgató tanácsának elnöke. Az 1990-es évek kezdete óta a Magyar Rádió Pécsi 
Stúdiójának „Wort  zum Sonntag” című műsorának állandó szereplője,  a Bonyhádi 
Német  Kisebbségi  Önkormányzatnak  megalakulása  óta  képviselője,  ami  a  helyi 
németség iránta érzett tiszteletét és bizalmát jelzi. Teológusként mindent megtesz a 
német nyelvű evangélikus gyülekezetek megmaradásáért a Völgységben és Tolna 
megyében.



Herr Krähling, der im Jahre 1946 das Licht der Welt erblickte, begann seinen Dienst 
als Pastor in Fünfkirchen. Sein Ansehen, seine Bekanntheit und sein gutes Gespür 
für Menschen sicherten ihm einen Platz im ersten frei gewählten Bonnharder Stadtrat 
nach  dem  Systemwechsel.  Zwischen  1992  und  2006  war  er  Senior  der 
Evangelischen Kirchengemeinde Tolnau-Branau und Vorsitzender des Direktoriums 
des Bonnharder Sándor Petőfi  Evangelischen Gymmnasiums. Seit 1990 ist er ein 
permanenter Studiogast der deutschsprachigen Sendung ”Wort zum Sonntag” des 
Fünfkirchner Regionalstudios des Ungarischen Rundfunks. Seitdem das System der 
ungarndeutschen   Minderheitenselbstverwaltungen  besteht,  ist  er  Mitglied  der 
Bonnharder Deutschen Minderheitenselbstverwaltung. Das ist eine Ehrenbezeugung 
und  spricht  für  das  Vertrauen,  das  die  örtlichen  Ungarndeutschen  ihm 
entgegenbringen.  Als  Theologe  tut  er  alles  dafür,  dass  die  ungarndeutschen 
evangelischen Kirchengemeinden weiterhin überleben im Völgység und im Komitat 
Tolnau.
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