Beszámoló a Nemzetközi Munkacsoport 2013. évi munkájáról,
Tolna város 2013. évi partnerkapcsolatainak értékelése,
javaslat a 2014. évi teendőkre

2013. év
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően ebben az évben is számot adunk Tolna város
nemzetközi tevékenységéről, törekvéseinkről és az elért eredményekről.
Az uniós csatlakozást követően partnerkapcsolataink célja továbbra is a hagyományosan jól
működő együttműködések fenntartása: az iskolák közötti diákcserék, a civil szervezetek,
művészeti egyesületek közötti kapcsolatok ápolása.
Mindez kiegészül az uniós pályázati lehetőségek, különös tekintettel az Európai Bizottság
partnervárosi pályázatainak kihasználásával.
A Kárpát-medencei régióban, illetve az elszakadt magyarság körében felvállalt
kötelezettségeink teljes tudatában építettük tovább kapcsolatainkat Uzon községgel,
továbbá aktivitást mutattunk a délvidéki Palics irányába, partnerkapcsolatokba való
bevonásuk érdekében.

Stutensee
Stutensee város Képviselő-testületének delegációja dr. Sümegi Zoltán polgármester
meghívására 2013. május 24. és 27. között, Tolna Város Napja alkalmából tett látogatást
Tolnán. Ők az előző évi látogatásunkat viszonozták.
A látogatás középpontjában Tolna Város Napja (május 24-25-26.) ünnepi eseményei álltak.
Az ünnepi testületi ülésen Klaus Demal, Stutensee főpolgármestere megkapta az
önkormányzat „Külkapcsolati díját”, mint a város rangos kitüntetését.
Klaus Demal főpolgármester ugyanis az elmúlt 22 év során folyamatosan kezdeményezője
volt Tolna és Stutensee partneri kapcsolatainak, valamint a két város együttműködésnek.
Klaus Demal főpolgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta a civil szerveződések, egy
adott településen szerveződő önkéntes közösségek szerepének fontosságát a település
továbbfejlődésében. „A közjóért végzett munka és felelősség tart össze emberi
közösségeket" – mondta. Ennek kiváló példái vannak mind Stutenseeben, mind Tolnán.
Ezért is döntött úgy a stutenseei Képviselő-testület, hogy 2013-ban kezdeményezést indít „ A
Közjóért Tolna városában” címmel, melynek célja olyan intézmények, egyesületek,
szervezetek vagy magánszemélyek pénzbeli támogatása, akik különösen sokat tettek a

közjóért Tolna városában. Összege évente 500 euró, melyet Tolna Város Napján adnak át az
arra érdemeseknek.
A támogatás ilyen formában is elő kívánja segíteni a partneri kapcsolatok továbbfejlesztését.
Az első alkalommal az elismerést és a vele járó összeget a Tolnai Német Nemzetiségi Baráti
Kör kapta.
A delegáció tagjai ezt követően részt vettek a Hősök terén Város Napja alkalmából szervezett
programokon. Elismeréssel szóltak a közösségépítő rendezvényről, mely meghatározója,
formálója lehet a település identitástudatának.
Dr. Sümegi Zoltán polgármester tájékoztatta Klaus Demal főpolgármestert Tolna város
legújabb uniós projektjeiről, bemutatta az elmúlt két év fejlesztéseit.
Klaus Demal főpolgármester elismeréssel szólt a tolnai beruházásokról, s örömmel állapította
meg, hogy az uniós támogatások valóban jó helyre kerültek, nagymértékben szolgálva a
város fejlődését.
Turisztikai programként a delegáció tagjai Szeged városába látogattak, ahol a város
nevezetességeivel ismerkedtek meg (Dóm, Széchenyi - tér, Városháza, Tudományegyetem,
Kárász utca, Tisza-part).
Elutazásuk előtt budapesti városnézés keretében az uniós források fővárosi felhasználásának
lehetőségeit is megismerhették (Kossuth-tér, Mátyás templom, Várkert-bazár,
Zeneakadémia, Vigadó stb.). A látottak alapján elismerően szóltak a források
felhasználásáról, az országban végbemenő nagyszabású fejlesztésekről.
A látogatás végén Klaus Demal főpolgármester 2014-re szóló meghívást adott át dr. Sümegi
Zoltán polgármesternek, aki azt örömmel elfogadta.

Uzon
Uzon településsel folytatott kapcsolatunkat a folyamatosság jellemzi.
Uzoni delegáció érkezett dr. Ráduly István polgármester vezetésével a Bárka Fesztivál
keretében rendezett Szent István napi ünnepségre. A dr. Ráduly István polgármester is
megkapta Tolna város Képviselő-testületének „Külkapcsolati-díj” kitüntetését, mivel ő a két
település közti jó kapcsolatok motorja, azok folyamatos továbbfejlesztője. A Polgármester Úr
hangsúlyozta, hogy a Tolnával folytatott partneri kapcsolatokat Uzon település igen
fontosnak tartja.
Példaértékű számukra az uniós támogatási források felhasználásának tolnai sokszínűsége, a
beruházások fejlesztő hatása egy település komfortérzetére.

A látogatást viszonozva Tolna város delegációja 2013. október 4-7. között részt vett az uzoni
Termésnapokon. Az ünnepség keretében október 6-án dr. Sümegi Zoltán polgármestert Uzon
község díszpolgárává avatták. Az elismerő címet polgármesterünk részére a két település
közti partneri kapcsolatok kialakításán és elmélyítésén túl, a magyarság összetartozásáért
tett érdemeiért ítélték oda.
A határon túli magyarság iránti felelősségérzetünk megerősítését jelenti a kialakulóban lévő
partneri kapcsolatunk a délvidéki Palics településsel. E célból 2013 augusztusában, dr.
Sümegi Zoltán polgármester vezetésével, egy tolnai delegáció az uzoni testület
delegációjával közösen tett látogatást a településen. A delegációt Nagy Katalin polgármester
fogadta. A megbeszélések során testvérvárosi kapcsolatok kezdeményezésének szándékáról
egyeztettek a településvezetők.

Egyéb nemzetközi találkozók:
Dr. Sümegi Zoltán polgármester, mint a Tolna Megyei Közgyűlés tagja – a megye
képviseletében – 2013. február 23-25 között Tolna megye erdélyi Alba (Alsó-Fehér) nevű
partnermegyéje székhelyén, Gyulafehérváron 3 napos látogatáson vett részt, ahol Tolnát,
mint a megye névadó városát mutatta be, valamint részt vett a megyeszékhelytől nem
messze fekvő székely település, Torockó hagyományos farsangi (télbúcsúztató) ünnepségein.
2013 májusában Gyulafehérváron – az ottani borászok meghívására – a polgármester úr
javaslata alapján két tolnai borász, Bajor László és Schrenk Tamás borverseny zsűritagjaként
látogatást tettek, ahol szakmai barátságokat kötöttek, melynek eredményeképpen a
gyulafehérvári érseki főborász Tóth Csaba viszontlátogatást tett Tolnán májusban, majd a
„Gyulafehérvári Borbarát Kör” tagjaival szeptemberben. Úgy tűnik a tolnai és az alsó-fehér
megyei borászok tartós kapcsolatot tudnak egymással kiépíteni.
A polgármester úr – megyei programok keretében – több alkalommal is bemutatta a várost
különböző gyulafehérvári delegációknak, akik mindig elismeréssel szóltak Tolna helyzetéről,
fejlesztéseiről.

2014. évi teendők
Stutensee
Mind Tolnán, mind Stutenseeben fontos választásokra kerül sor az év során – parlamenti,
európai parlamenti, önkormányzati Tolnán – önkormányzati és európai parlamenti
Stutenseeben, így az idei évben nem kerül sor a képviselő-testület stutensee-i
viszontlátogatására.
A látogatás lehetséges időpontjára az új képviselő-testület megalakulását követően, nagy
valószínűséggel 2015-ben kerül sor.

Uzon
A tavalyi program viszonzásaként idén Tolna városának delegációja látogathat május 16-18.
között az Uzoni községi napokra, ugyanakkor uzoni csoportot idei évben nem várunk.

Palics
Az év második felében, új, közös uniós pályázat keretében kerülhet sor a találkozóra Tolnán.

Egyéb kapcsolatok
Amennyiben a tolnaiakat érintő delegáció érkezik az erdélyi Alba (Alsó-Fehér) megyéből,
vagy máshonnét, úgy a polgármester úr igyekszik rendelkezésre állni abban a reményben,
hogy tolnai civil szervezetek, közösségek baráti, üzleti kapcsolatokra szert tehessenek.

Tolna, 2014. március 20.

Friedmanszky Zoltán
a munkacsoport elnöke

