JEGYZİKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2013. május 18-án (szombat) 11
órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ünnepi ülésérıl.
Jelen vannak:
Horváth István polgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Ács Rezsı alpolgármester, Dr.
Fajszi Lajos, Dr. Horváth Kálmán, Kıvári László, Máté Péter, Zaják Rita képviselık
Összesen: 8 fı
Távolmaradt:

Csillagné Szánthó Polixéna, Ilosfai Gábor, Dr. Hadházy Ákos,
Lemle Béláné, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Tóth
Gyula képviselı

Tanácskozási joggal megjelentek:

Dr. Göttlinger István aljegyzı,
Dr. Kajos Nikolett aljegyzı,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezetı,
Tamási Anna osztályvezetı
Pap Zoltán osztályvezetı,
Feri Blanka osztályvezetı, jegyzıkönyvvezetı
Berlinger Attila kommunikációs referens, narrátor

Horváth István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 8 fı képviselı jelen van, a
közgyőlés határozatképes, megnyitja az ünnepi ülést.
NAPIREND

1.)

Waregem-Szekszárd testvérvárosi kapcsolat fennállásának 20. évfordulója
(szóbeli elıterjesztés)
Elıterjesztı: Horváth István polgármester

Charpentier: Nyitány címő mőve hangzik el a Garay János Általános Iskola Liszt Ferenc
Zeneiskola növendékeinek elıadásában. A mővet trombitán Wirth Ágnes, Oszter Bálint és
Árvai Balázs szólaltatták meg.

Berlinger Attila: Sok szeretettel köszönti a megjelenteket a mai ünnepi közgyőlésen, melyet
a Szekszárd és Waregem városok között fennálló testvérvárosi kapcsolat 20. jubileumi
évfordulója alkalmából hívtak össze. Kéri, hogy hallgassák meg közösen elıször Belga
Királyság, majd Magyarország nemzeti himnuszát.
- Belga Királyság himnusza és Magyarország himnusza hangzik el.
Berlinger Attila: Szeretettel köszönti városunkban a belga partnervárosunkból érkezett
küldöttséget Jo Neirynck alpolgármester úr vezetésével. Köszönti Waregem város
önkormányzati képviselıit és az ottani Baráti Társaság tagjait Paul Kindt alelnök vezetésével.
Köszönti a szekszárdi Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság tagjait Dr. Sólyom Bódog
elnök úr vezetésével, akik a jubileumi program szervezésében és lebonyolításában a
fıszerepet vállalták. Köszönti Horváth István polgármester urat és a városi
képviselıtestületet, valamint a polgármesteri hivatal vezetıségét, munkatársait, a sajtó
képviselıit és a teremben jelenlévı vendégeket. Felkéri Horváth Istvánt, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármesterét, hogy tartsa meg köszöntı beszédét.
Horváth István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Köszönti Paul Kindt alelnök urat, aki
a városi „Közjóért” kitüntetést is megkapta. Köszönti továbbá az Alisca-Szekszárd-Waregem
Baráti Társaság képviselıit. Szekszárd és Waregem városok közötti kapcsolatnak mintegy 25
éves múltja van. 25 évvel ezelıtt a szekszárdi Sió Kupára érkezett egy kosárlabda csapat
Waregembıl. A partnervárosi kapcsolatot hivatalosan 20 évvel ezelıtt kötötték meg. Az
elmúlt 20 év nagyon tartalmas és változatos volt a testvérvárosi kapcsolat életében. A
sportkapcsolatok mellett kialakultak kulturális kapcsolatok, többször lépett fel Waregemben a
Bartina Néptánc Együttes, illetve népszerősítették a magyar népzenét a testvérvárosban.
Waregembıl is több alkalommal érkezett fúvós zenekar Szekszárdra. A zeneiskolák és a
kulturális együttesek is tartották a kapcsolatot rendszeresen. Kiemeli a barátságot és a
szociális érzékenységet, amit a belga barátaik mutattak Szekszárd irányába. Ezért külön
köszönetét fejezi ki a Waregemi Baráti Társaságnak, nekik köszönhetıen nagyon sok
szekszárdi, rászoruló gyermek utazhatott Belgiumba. A baráti társaságok is intenzíven
együttmőködnek. Megköszöni továbbá az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság
munkáját is, akik segítik a két város közötti együttmőködést. Kívánja, hogy a következı 20
évben is legalább ilyen tartalmas és intenzív legyen az együttmőködés a két város között.
Ferdinand Shore: Variációk egy Mozart-témára címő mővébıl a Téma és a Variáció címő
részletek hangzanak el, melyet Környei Attila gitármővész, a Garay János Gimnázium
tanulója adott elı.
Berlinger Attila: Felkéri Jo Neirynck urat, Waregem város alpolgármesterét, hogy tartsa meg
köszöntı beszédét.
Jo Neirynck: Köszönti a megjelenteket, egyúttal köszöni meghívást. Fontosnak tartja a két
város közötti kapcsolat továbbépítését, hogy a város fiataljai, általános és középiskolás diákok
minél többször találkozzanak, megismerjék egymást. Mindig szívesen jönnek Szekszárdra,
látják, hogy szépül a város. Nagyon szép lesz a szekszárdi központ, Waregem városában is
hasonló beruházások zajlottak az elmúlt években.
Berlinger Attila: A hagyományokhoz híven a partnervárosi jubileumi ünnepségek alkalmával
a városok vezetıi egy okiratban erısítik meg a korábban kialakult kapcsolatot és kifejezik
szándékukat az együttmőködés jövıbeni folytatására. Szekszárd Megyei Jogú Város
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Önkormányzata részérıl felkéri Horváth István polgármester urat, Waregem városa részérıl
pedig Jo Neirynck alpolgármester urat, hogy aláírásukkal szentesítsék a magyar, illetve
holland nyelvő okiratokat. A szerzıdésbıl két példány készült, egy-egy mindkét város
részére.
Horváth István polgármester és Jo Neirynck alpolgármester aláírják a testvérvárosi kapcsolat
megerısítésérıl szóló okiratot.
Richard Steigmann: Gloria címő mőve hangzik el a Garay János Általános Iskola Liszt
Ferenc Zeneiskola növendékeinek elıadásában. A mővet trombitán Wirth Ágnes, Oszter
Bálint és Árvai Balázs szólaltatták meg.

Dr. Sólyom Bódog: A Szekszárd-Waregem Baráti Társaság nevében tisztelettel köszönti a
mai jubileumi ülés valamennyi résztvevıjét. A két város közötti kapcsolat 25 éve kezdıdött.
A szekszárdi nıi kosárlabda csapat elnökeként ı keresett egy belga csapatot. Az országos
szövetségtıl kapta meg a waregemiek elérhetıségét, levelet írt az ottani egyesület elnökének
és meghívta a csapatot a Sió Kupa Nemzetközi Tornára, akik elfogadták a meghívást. A sport
területén kezdték meg építeni a hidat Szekszárd és Waregem között. Késıbb a szekszárdi
sportolók viszonozták a látogatást, majd a kapcsolat szélesedett. A két város vezetése 1993.
évben kötötte meg a testvérvárosi kapcsolatot. Örömére szolgál, hogy most a 20 éves
jubileumot ünneplik. A városok szeretnék ezt a kapcsolatot tovább erısíteni és szélesíteni. A
baráti társaság segítséget nyújt abban, hogy az együttmőködés minél eredményesebb legyen.
Paul Kindt: Szekszárd városában 22 évvel ezelıtt járt elıször, azóta is otthon érzi magát
ebben a városban. A zenei és kulturális kapcsolatok mindig is jól mőködtek a két város között.
Reméli, hogy a jövıben még intenzívebb lesz a kapcsolat ezen a területen.

Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést 12 óra 30 perckor
berekeszti.
K m f.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı távollétében:

Horváth István
polgármester

Dr. Göttlinger István
jegyzıt helyettesítı aljegyzı
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