Szám: I/F/45-8/2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. augusztus 29-én
(csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.)
megtartott ünnepi üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Tóth
Gyula, Gyurkovics János, Ferencz Zoltán, Kővári László, dr. Máté István, Murvai Árpád, Kerekes
László, Rácz Zoltán képviselő.
Összesen: 11 fő
Távol maradt:

Szabó Balázs,
Zaják Rita,
Pap Máté,
Gombás Viktória képviselő.

Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Máté Péter tanácsos,
Radványi Petra testületi referens, jegyzőkönyvvezető.
Az ünnepi műsor szereplői:
Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei,
Orbán György;
a Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület.

Meghívott vendégek:

Dr. Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
A város és a megye vezetői,
Civil szervezetek képviselői, intézmények vezetői.

Kitüntetésben részesülők:

Bíró László,
Kovács János,
Bágyi Zsuzsanna,
Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület,
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Czirok Róbert András,
Ágostonné Béres Kornélia,
Aranyi János,
dr. Horváth Írisz,
Mátó Magdolna,
Farkas Magdolna,
dr. Harangi Ferenc,
dr. Faludi Péter,
dr. Bali Ildikó,
Sütő Nándorné,
Adval Tech Kft.
(Dicenty Dezső postumus díjat Ferencz Vilmos veszi át).
Elhangzik a Himnusz.
Ács Rezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 11 fő képviselő jelen van,
a közgyűlés határozatképes, megnyitja az ülést. A polgármester elmondja ünnepi beszédét.
Napirend
1./

Aranykönyvi bejegyzés közzétételének bejelentése, kitüntetések, díjak átadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
(Szóbeli előterjesztés)

Szekszárd Város Aranykönyvének bemutatása, közzététele
Orbán György narrátor: Jó napot kívánok, Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket
a város napján, az ünnepi közgyűlésen. Szekszárd Város Képviselő-testülete 1994-ben
megalapította a város Aranykönyvét.
Az Aranykönyvbe azok a város történetében meghatározó jelentőségű, kiemelkedően fontos
események kerülnek bejegyzésre, amelyek méltóak arra, hogy megörökítésükkel Szekszárd
történelmének részeivé váljanak.
Ilyen esemény lehet többek között szekszárdi polgár által nyújtott kiemelkedő teljesítmény,
neves személyiség(ek) látogatása, vagy akár olyan természeti jelenség, amelynek jelentős
kihatása van a város életére.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. július 4-én kelt 186/2019. számú
önkormányzati határozatában hagyta jóvá a 2018. évi Aranykönyvi bejegyzést.
Szekszárd Város Aranykönyve megtekinthető munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban, a
bejegyzések teljes szövegét a Szekszárdi Vasárnap következő számában teljes terjedelemben
olvashatják a város polgárai.
Kitüntetések, díjak átadása
Orbán György narrátor: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 11/2016. (III. 31.)
számú önkormányzati rendelete szól a Szekszárd Város Napjának megállapításáról, illetve a
helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ebben a rendeletben augusztus
29. napját Szekszárd Város Napjává nyilvánítja az 1905-ben megalakult első városi képviselőtestület tiszteletére.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az e rendeletben alapított helyi
kitüntetések és elismerő címek adományozásával tiszteletét és megbecsülését kívánja
kifejezni mindazon személyek, közösségek és vállalkozások iránt, akik a város fejlődésében,
érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében és gyarapításában kifejtett, a
gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális és sport tevékenység
területén, a közélet terén, illetőleg a közbiztonság javításában vagy az önkormányzati
feladatok megvalósításában kimagasló teljesítményt nyújtottak.
A korábbi évekhez hasonlóan a Tolnatáj Televízió a díjazottakkal rövid riportfilmeket készített,
melyekben - egy rövid szöveges méltatás felolvasását követően - maga a díjazott személy, vagy
családtagja, az adott intézmény, egyesület vagy vállalkozás vezetője mutatja be életútját és
tevékenységét.
-

Szekszárd Város Díszpolgára cím átadása

Orbán György narrátor: A mai napon elsőként a Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím
átadására kerül sor. A rendelet értelmében Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím
adományozható annak a természetes személynek, aki Szekszárd város és lakossága
érdekében kiemelkedő tevékenységet végez vagy végzett, a kultúra, a művészetek, a
gazdasági vagy a társadalmi élet bármely területén kiemelkedőt alkotott, és ezzel elősegítette
a város fejlődését, öregbítette jó hírét, növelte tekintélyét.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.) számú
határozata értelmében az indítványozott polgárok közül a városért kifejtett tevékenységét
elismerve Bíró László püspöknek díszpolgári címet adományoz.
A rövid szöveges méltatás után a kitüntetettről szóló film következik, melynek levetítése után
a díjat Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Bíró László tábori püspök, 1950-ben született Szekszárdon. A győri bencés gimnázium, majd a
Győri Hittudományi Főiskola elvégzése után Szekszárdon szentelték pappá 1974 júniusában.
Mágocsi, majd szigetvári szolgálata után 1989-ben lett a pécsi Székesegyház plébánosa, 1990ben püspöki bírósági helynök, 1991-ben mesterkanonok, 1994-től pedig teológiai tanár. 1994ben címzetes püspökké és kalocsa-kecskeméti segédpüspökké nevezték ki. 1995-től a
budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora és az Egyetemi Templom igazgatója. 2009.
január 1-től tábori püspök.
Kezdeményezésének köszönhető, hogy létrejött a Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület, amelynek Ő az egyházi elnöke, mozgatórugója, lelke. Szavaival, tetteivel
erősíti Szekszárd megtartó képességét. Idén május 21-én ünnepelte püspökké szentelésének
25. évfordulóját, a Tolnatáj TV a kitüntetettel készített riportját a következőkben tekinthetjük
meg.
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetett fiának Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
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-

„Pro Urbe Szekszárd” Emlékplakett átadása

Orbán György narrátor: A következőkben a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettek átadására
kerül sor. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.)
számú határozata értelmében az indítványozott polgárok közül a városért kifejtett
tevékenységét elismerve Dicenty Dezsőnek posztumusz és Kovács Jánosnak "Pro Urbe
Szekszárd" Emlékplakettet adományoz.
Dicenty Dezső szőlész, agrogeológus 1879-ben született Szekszárdon, A tanulmányait
Magyaróváron az akkori Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián végezte, majd
Budapesten a tudományegyetem bölcsészkarán folytatta. 1901–02-ben elvégezte a felsőbb
szőlő-és borgazdasági tanfolyamot is. 1901-ben került a Földtani Intézetbe, majd 1905-től az
Ampelológiai Intézet gyakornoka, 1920-tól igazgatója lett. 1942-ben mint kísérletügyi
főigazgató vonult nyugállományba. Agrogeológiai kutatásai, a szőlőtermesztésben és a
szőlőkultúra fejlesztésében végzett tevékenységei jelentősek. Előadásokat tartott itthon és
külföldön egyaránt. Megalapította az első Magyar Állami Borkősavgyárat. Előkészítette az
1936. évi bortörvényt.
Dicenty Dezsőről, az 1977-ben alakult és róla elnevezett Kertbarát Kör elnöke Ferencz Vilmos
emlékezik most.
(filmbejátszás)
A díjat Ferencz Vilmosnak Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: Kovács János mesterszakács vonzódása a gasztronómia és a
vendéglátás tudományához már kisgyerekkorban elkezdődött és amikor a pályaválasztáshoz
érkezett, nem is volt kérdés, merre folytassa életútját. Hosszú út vezetett Sárpilistől a pécsi
Nádor szállóig, a budapesti Gundel étteremig és a visegrádi Silvanus szállodáig, de a hetvenes
évek elején hazatért és az újonnan épült Gemenc szálló konyhájának vezetését vállalta el.
Immáron több mint négy évtizeddel ezelőtt kezdte oktatói tevékenységét kezei közül számos
kiváló szakember került ki, akik a világ számos részén öregbítik a magyar konyha hírnevét. Az
évtizedek során országos hírnévre tett szert szakmájában, számos díj, kitüntetés tulajdonosa,
tevékenységét Venesz-díjjal, a városi Közjóért kitüntető díjjal, majd két éve kiváló vendéglátó
szakmai oktató életműdíjjal is elismerték. A felvételen a kitüntettet így mesél életútjáról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
A Liszt Ferenc Zeneiskola műsora hangzik el.
Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola
növendékeinek előadását hallhattuk. Elsőként Praetorius: Balett című művéből, majd a
Ragtime für Rainer című darabból adtak elő részleteket. Fuvolán Deák Júliát, gitáron
Ágostonné Béres Kornéliát hallottuk.
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- „KÖZJÓÉRT” kitüntető díjak átadása
Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.) számú határozata értelmében a városért
kifejtett tevékenységüket elismerve Bágyi Zsuzsannának; a Mondschein” Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesületnek; Czirok Róbert Andrásnak; Ágostonné Béres Kornéliának;
Aranyi Jánosnak és dr. Horváth Írisznek "Közjóért" kitüntető díjat adományoz.
A díjakat a méltatásokat és a videófelvételeket követően átadja Ács Rezső, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere.
Bágyi Zsuzsanna alkotóművész Kaposváron született és gyermekkora óta vonzódik a
művészetek különböző ágához. Volt balett-növendék, foglalkozott újságírással,
arculattervezéssel, zenével, bölcsészettel, de igazi kiteljesedését a festészetben találta meg.
Németországi művészeti tanulmányai után a kétezres évek közepétől találkozhatunk képeivel
a kiállításokon, Szekszárdon kívül, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Pécsett és Komlón is láthatta a
közönség műveit. Művészeti tevékenysége mellett a Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének elnökségi tagja, rendezvényeinek, kulturális programjainak szervezője,
felelőse. Aktív közösségi munkájának köszönhetően alakult meg az Egyesületen belül a
Prózakör, kiadták a Balladát éneklő könyvüket és az Arany János emlékév keretében a költő
életéről, műveiről szóló kiállítás megrendezése. A portréfilmben a kitüntetett így vall eddigi
életútjáról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
1978-ban alakult a Szekszárdi Német Nemzetiségi Baráti Kör Kórusaként. Alakulásuk célja az
volt, hogy Tolna megye német nemzetiségi dalkincsét felkutassák és bemutassák. A tagság
2004-ben hozta létre saját egyesületét és ekkor vette fel a Mondschein Kórus Egyesület nevet.
Több mint 20 éves kapcsolatot ápolnak a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-val, a
német kamarakórussal, rendszeresen fellépnek egymás nemzetiségi rendezvényein. A
legkisebbek, a Wunderland óvodások nemzetiségi napján több mint 10 éve fellép a kórus.
A kórus Szekszárd Megyei Jogú Város kiemelkedő művészeti együttesei közé tartozik 2000 óta.
A videón az egyesület elnöke mutatja be tevékenységüket.
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: Czirok Róbert András a képzőművészet egy különleges ágát műveli,
melyet ő kísérletezett ki és egyben Szekszárdhoz, a bor városához fűződő kapcsolatát is jelzi,
ugyanis szekszárdi borral fest helyi témájú képeket, az úgynevezett vinorelleket. Sok
kísérletezés után nemcsak azt fedezte fel, hogy a szekszárdi bor festékanyaga különösen
alkalmas ezen vinorellek elkészítésére, hanem megoldást talált a képek speciális kezelésére is,
hogy az alkotások ne fakuljanak kis az idő múltával. Alkalmazott grafikusként is kötődik a
borhoz, több híres szekszárdi borásznak tervezett borcímkét és üveget, melyek közül két
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alkalommal is az ő alkotását választották a Budavári Borfesztiválon Magyarország legszebb
borospalackjának. Czirok Róbert a portréfilmben így vall a munkájáról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: Ágostonné Béres Kornélia Kaposváron született és ott kezdte zenei
tanulmányait a helyi zeneiskolában. Középiskolába Pécsre, a Művészeti Szakközépiskola fuvola
szakára járt. Első diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének
Pécsi Tagozatán szerezte. A 90-es évek elejétől tanít a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskolában,
mely első és eddigi egyetlen munkahelye. Több mint negyed évszázados pályája alatt volt
fuvolatanár, tanszakvezető és jelenleg tagintézmény-vezetője az iskolának. Mesterpedagógus,
tanfelügyeleti- és pedagógusminősítési szakértő, fuvolaművész, évtizedek óta aktív
résztvevője városunk zenei életének.
Évekig muzsikált együtt Környei Miklós zenetanárral, rendszeresen közreműködője volt a
Szekszárdi Jazz Kvartett lemezeinek, koncertjeinek, több ízben szerepelt a Deutsche Bühne
Ungarn társulatával. Felejthetetlen fellépései voltak Lányi Péterrel koncerteken, kiállításmegnyitókon, de számos olyan program szervezésében is vezető szerepet vállal, mint a Tolna
Megyei Trombitásnap, a Tolna Megyei Klarinétos és Szaxofon Találkozó, a Mini Fúvós Fesztivál,
a Regionális Gitárverseny, vagy a zeneiskolához kapcsolódó zongorás találkozó, vonós tábor.
A felvételen a kitüntetett mutatja be életútját:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: Aranyi János 1967-ben kezdte életútját a hegesztői szakmában,
melynek technológiáját a legmagasabb szinten sikerült elsajátítania. Hazai és külföldi
nagyberuházásokon szerezte meg szinte valamennyi szakmai minősítést (DIN, TGL, GTIminősítéseket) és 1972 óta oktatott a minőségi hegesztőképzésben a legmodernebb
technikákat elsajátítva. A szakmában egyedülállóként, több 45 éve oktatja és vizsgáztatja a
minősített hegesztőket, melyhez a németországi ZIS-Halle Intézetben az egyik legmagasabb
szintű hegesztő-oktatói oklevelet is megszerezte. A Paksi Atomerőműnél folytatott szakmai
munkája elismeréseként a vállalat a szekszárdi hegesztő-oktatói bázisának kiépítésekor Aranyi
Jánost nevezte ki vezetőnek, ahol 1980 óta irányíthatta a szakmai munkát. 2001-ben
Németországban nemzetközi hegesztőmester oklevelet szerzett és 2002-től immáron családi
vállalkozás keretében folytatta az európai uniós és magyar szabványoknak megfelelő
minősített hegesztőképzést, vizsgáztatást, illetve a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával együttműködésben a megye egyetlen bázisaként a hegesztő-mesterjelöltjeinek
képzését, felkészítését. A videón a kitüntetett így vall szakmai életútjáról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: dr. Horváth Írisz középiskolai tanulmányai után a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jogi és Államtudományi Karán szerzett jogi képesítést, ahol 2006 óta végzi
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oktatói és kutatói tudományos munkáját, jelenleg a Kar gazdasági igazgatója is egyben. Jogi
munkája mellett 1991 óta tagja és aktív segítője a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör munkájának, melynek során az Egyesület pályázatait, elszámolásait, hivatalos
levelezését végzi, valamint számos taggyűlés, rendezvény, bemutató és prezentáció
szervezője, lebonyolítója, de a szekszárdi katolikus hívek a szekszárdi egyházközség
választmányi tagjaként is jól ismerik előzékenységét, a rászorulók iránti rendkívüli
érzékenységét, odafigyelését. Őszinte szerénységével híven szolgálja a közösséget, a videón
így vall erről személyesen:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Közjóért díjjal kitüntetett Mondschein
Kórus egy dalcsokrot fog előadni, melyeket a Magyarországon gyűjtött német népdalokból
állítottak össze.
A Mondschein Kórus műsora hangzik el.
-

Hirling Ádám kitüntető díj átadása

Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A következőkben a Hirling Ádám kitüntető
díjak átadására kerül sor. A városunk egykori polgármesteréről elnevezett kitüntető díj az
önkormányzatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett intézménynél, költségvetési
szervnél
foglalkoztatott
közalkalmazottnak,
munkavállalónak,
köztisztviselőnek,
ügykezelőnek, valamint az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló
gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, adományozható. Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.) számú határozata értelmében
a városért kifejtett tevékenységüket elismerve Mátó Magdolnának és Farkas Magdolnának
a „Hirling Ádám” kitüntető címet adományozza. A díjakat Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú
Város polgármestere adja át. A Hirling Ádám kitüntető cím elnyerésére javasolt két hivatali
tisztviselő közül Mátó Magdolna 2003 óta, Farkas Magdolna pedig 2007 óta látja el az
iratkezeléssel kapcsolatos valamennyi feladatot a szekszárdi polgármesteri hivatalban.
Feladatkörük szerteágazó, mivel a posta átvételétől kezdve az iratkezelés valamennyi fázisa
napi munkájuk részét képezi. Nagy figyelmet szentelnek az egyes határidős feladatok
betartásának, ezzel segítve a kollégák munkáját. A selejtezési és irattározási feladatok
folyamatos nyomon követése igen nagy munkát igényel, melyet a kolléganők lelkiismeretesen
és precízen végeznek. A hivatali munkaállomásuk mellett a központi irattárban is
folyamatosan tevékenykednek, végzik a selejtezéssel, archiválással kapcsolatos feladatokat.
Olyan feladatkörben végeznek magas színvonalú és precíz munkát, mely minden nap komoly
odafigyelést és elhivatottságot követel, rutinjuk és szakmai tapasztaltuk nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy az állampolgárok napi hivatali ügyintézése gördülékenyen és gyorsan történjen
városunkban. A velük készített riportokban így vallanak munkájukról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
7
kgyü20190829jkv

-

„Tormay Károly” kitüntető címek átadása

Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Tormay Károly kitüntető cím
alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését Szekszárd város
közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt, akik
hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő
eredményeket értek el az egészségügyi szakterületen, ezzel hozzájárultak a városi
egészségügyi ellátás magas szakmai színvonalú biztosításához. Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.) számú határozata értelmében a városért
kifejtett tevékenységét elismerve dr. Harangi Ferencnek, dr. Faludi Péternek és dr. Bali
Ildikónak a Tormay Károly kitüntető címet adományozza.
Orbán György narrátor: dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvos Villányban született és 1973ban fejezte be tanulmányait a Pécsi Orvostudományi Egyetemen és az első években a pécsi
egyetem Mikrobiológiai Intézetében, majd a Bőrgyógyászati Klinikán végezte gyógyító
tevékenységét. Orvosi szakképesítéseit először a bőr- és nemibetegségek, majd a csecsemő és
gyermekgyógyászat területén szerezte, melyet a gyermektüdőgyógyászat és később az
allergológia és klinikai immunológia szakterülete követett. 1993-ban-ban nyerte el kandidátusi
fokozatát 2007-ben Pécsi Tudományegyetem habilitációval ismerte el tudományos
szakismereteit. 2008-ban nevezték ki a Tolna Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztálya
vezetőjének és nyugdíjba vonulása után röviddel újra visszatért szeretett szakmájához, ahol
azóta is végzi kiváló szakmai munkáját. Orvosi elhivatottságát mi sem mutatja jobban, hogy
jelenleg is kisegít a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban. Folyamatosan végzi szakmai
tudományos munkáját, publikációi hazai és nemzetközi szaklapokban is megjelennek. Aktív
életet él, személyesen szervezi osztályának hajdani és leendői kollégáival közös kerékpáros
kirándulásait és kevés szabadidejét a családja körében tölti a legszívesebben, de mind a
villányi, mind a szekszárdi borvidék iránti szeretete is fontos számára. A 3 gyönyörű
leányunokájával töltött idejét mindennél jobban szereti, nagy örömére a legnagyobb unokával
már együtt is tudnak közösen tudnak bicklire pattanni és közös túrákat tenni. Dr. Harangi
Ferenc így vall életútjáról:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: dr. Faludi Péter szülész-nőgyógyász főorvos a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen folytatott tanulmányainak befejezésétől kezdve 1973 óta dolgozik a Tolna Megyei
Balassa János Kórház szülészet-nőgyógyászat osztályán és járta végig a szakmai ranglétra
lépcsőit, jelenleg is főorvosi beosztásban dolgozik. Sok ezer kisbaba köszönheti neki
világrajöttét, az elsők között került alkalmazásra Szekszárdon a hasi műtéteknél a
szövetkímélő behatolási módszer, amelyet császármetszésnél ő végzett először az osztályon.
Az országban az elsők között kapott az osztálya ultrahang készüléket, a használatához
szükséges ismereteket az elsők közt szerezte meg. Aktív részese volt az orvostanhallgatók,
szülésznők és más egészségügyi szakdolgozók oktatásának. Több mint 20 éve tagja a kórházi
etikai bizottságnak, a Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezete Etikai
Bizottságának 4 évig választott elnöke volt.
Az elmúlt 4 évben választott tagja az intézet részéről az Országos Szakmai Etikai Kollégiumnak,
Balassa díjban, illetve a sportvezetői munkájáért miniszteri dicséretben is részesült.
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Társadalmi szerepeket is vállalt, 35 évig volt a kórházi sportkör választott társadalmi elnöke.
Kérem tekintsék meg a kitüntetettel készült riportfilmet:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György narrátor: dr. Bali Ildikó infektológus főorvos 1976-ban végzett a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen, majd néhány évi pécsi orvosi tevékenysége után 1982-től a
Tolna Megyei Kórház fertőző osztályán folytatta gyógyító munkáját, ahol jelenleg is
osztályvezető főorvosként dolgozik. Orvosi munkája mellett számos tevékenységet is ellát, a
Megyei Májbeteg Gondozó és a Hepatológiai Interferon centrum vezetője, de tagja a Magyar
Infectológiai Társaságnak és elnöke az „Együtt a Rosszmájúság Ellen” egyesületnek is. Számos
tudományos munka és publikáció szerzője, 1987-ben miniszteri dicséretben, 2017-ben Balassa
Díjban, majd 2018-ban a Fertőző osztály közösségének Balassa díjában is részesült. Kiváló
szakmai munkáját kollégái és betegei mind nagyra értékelik, előadásaiban mindig nagy
hangsúlyt helyez a család-társaság lelki egyensúly harmóniájának fontosságára, betegséget
megelőző voltára. Kérem tekintsék meg a főorvos asszonnyal készült riportfilmet:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
Orbán György előadásában egy vers hangzik el.
-

Triebler Irma kitüntető cím átadása

Orbán György narrátor: Kedves Vendégeink! A Triebler Irma kitüntető cím alapításával
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kifejezi elismerését a Szekszárdon szociális
szakterületen dolgozók iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük
és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el és munkájukkal jelentős
mértékben hozzájárultak a szociális ellátás magas színvonalú biztosításához. Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 184/2019. (VII.4.) számú határozata
értelmében a városért kifejtett tevékenységét elismerve Sütő Nándornénak a Triebler Irma
kitüntető címet adományozza. Sütő Nándorné 1997. áprilisában kezdett el dolgozni a Szociális
Központban és vezette a III. számú Idősek Klubját. Az intézményben 25 idős ember
napközbeni ellátásáról, foglalkoztatásáról, szociális-, és mentális vezetéséről gondoskodott,
ezáltal hozzájárult az idősek életminőségének megőrzéséhez, javításához. 2002. évben a
Mérey utcában elindult az új 10 fő férőhelyes Idősek Otthona, melynek vezetésére Sütő
Nándorné kapott megbízást. 2007 óta a Központi Intézményben mentálhigiénés
csoportvezetőként dolgozik. Feladata a központ és a három tagintézmény mentálhigiénés
munkájának szervezése, koordinálása, a lakók és az intézményi dolgozók lelki harmóniájának
fenntartása, fejlesztése. Fáradhatatlan munkájával, a lakók rendszeres foglalkoztatása révén,
az olykor szürke mindennapokat ünneplőbe öltözteti, értelmet, értéket teremtve és adva
általa tisztelt és szeretett időseknek, mind ezáltal hozzájárult az intézmény magasszintű,
professzionális ellátásához. A kitüntetett így vall munkájáról:
(filmbejátszás)
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A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.
-

„Szekszárd Javáért” kitüntető cím átadása

Orbán György narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a a 184/2019. (VII.4.) számú határozata értelmében a városért
kifejtett tevékenységüket elismerve az Adval Tech Kft-nek a „Szekszárd javáért” kitüntető
címet adományozza. Az Adval Tech Kft. 2007-ben alakult a svájci tulajdonú cégcsoport
szekszárdi leányvállalataként és gépi fémipari, műanyag alkatrészgyártói tevékenységét a
legmagasabb minőségi igényeket is kielégítve végzi a kezdetek óta. Közel 300 főt foglalkoztató
gyáregységükben kiváló minőségű présszerszámok is készülnek, elsődleges piacukat a
fogyasztói és személyes higiéniai eszközök, csomagolási megoldások, orvosi alkalmazások és
az autóipar területe jelenti. A cég elkötelezett támogatója a város közéleti eseményeinek,
rendezvényeinek és stabil munkahelyet kínál a város és környékén lakó családok számára. A
riportfilmben a cég ügyvezetője beszél tevékenységükről:
(filmbejátszás)
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere adja át.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított "A Szekszárdi Németségért –
Klézli János díj “ elnevezésű nívódíj átadása
Dr. Józan- Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Jürgen Spottke
részére átadja a díjat.
A kitüntetettek nevében Kovács János díjazott és Ferencz Vilmos mond köszönőbeszédet.
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének zárószavai hangzanak el.
A Szózat meghallgatása.
A polgármester az ünnepi közgyűlést 12 óra 30 perckor berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző
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