
2. számú előterjesztés 
Egyszerű többség 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. január 31-i rendes ülésére 
 
 
Tárgy:   A nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó dombóvári programokat 

összefogó és koordináló Trianon emlékbizottság felállítása 
 
 
Előterjesztő: Horváth József Lászlóné elnök, Humán Bizottság 
 
 
 
Készítette: Önkormányzati Iroda 
 
 
 
Tárgyalta:   Humán Bizottság 
 
 
 
Tanácskozási joggal meghívott: - 
 
 
 
Készítő részéről ellenőrizte:   

 dr. Farkas-Szabó András irodavezető, Önkormányzati Iroda 
 
 
Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: - 

 
  
 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   
 dr. Szabó Péter jegyző  

 



 2

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Országgyűlés 10 évvel ezelőtt, a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről 
szóló 2010. évi XLV. törvényben rendelkezett arról, hogy június 4-ét, az 1920. évi 
trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja. A száz 
évvel ezelőtti történések kapcsán született meg az elmúlt év nyarán a 18/2019. (VI. 
18.) OGY határozat, amely a 2020. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 
„a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát 
idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. 
évfordulójára emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, 
gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben erőt 
merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben 
megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”. 
 
A döntése szerint Magyarország legfőbb hatalmi és törvényhozó szerve támogatja és 
szorgalmazza az anyaországban, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban élő 
magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, valamint 
oktatási anyagok és filmalkotások készítését, amelyek erősítik a magyarság 
országhatárok feletti összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét, 
továbbá a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, 
valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek 
bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok 
létrehozását. 
 
Javaslom, hogy sok más településhez hasonlóan városunkban is méltó módon, egy 
színvonalas programsorozattal tegyünk eleget az Országgyűlés kérésének. Az egyes 
programelemekre való javaslattételt, illetve a megvalósítás előkészítését és 
koordinálását pedig egy, a városban ismert személyekből, tanárokból álló grémium, a 
Dombóvári Trianoni Emlékbizottság végezné annak érdekében, hogy a tagok 
ismeretei, kapcsolatai és tapasztalatai segítségével minél tartalmasabb legyen a 
centenáriumi emlékév, annak „üzenete” minél több dombóvárihoz és korosztályhoz 
eljusson.  
 
A bizottság tagjainak javasolt személyek: 
 

• Kerényi Zsolt alpolgármester, a Szent Orsolya Iskolaközpont igazgatója, aki a 
bizottság elnöke 

• Dr. Nagy Miklós Gábor háziorvos 
• Futó Péter képviselő 
• Tobak Gábor László képviselő 
• Dr. Hegedüs János plébános, Dombóvári Római Katolikus Plébánia 
• Magyarfalviné Haszonics Krisztina tanár, Szekszárdi SZC Apáczai Csere János 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
• Éri Tamás tanár, Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 
• Hajós Károly tanár, Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
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• Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője 
• Horváth József Lászlóné képviselő, a Dombóvári Székely Kör elnöke 

 
Határozati javaslat 

a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó programsorozatról és a Dombóvári 
Trianoni Emlékbizottság létrehozásáról 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országgyűlés 
18/2019. (VI. 18.) OGY határozatában foglaltakra figyelemmel annak 2. pontja 
szerinti programokkal – rendezvényekkel, megemlékezésekkel, kiállításokkal, 
konferenciákkal, vetélkedővel és egyéb ismeretterjesztő előadásokkal – kívánja 
kifejezni a nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan a magyarságtudat kifejezése 
iránti elkötelezettségét. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti programokra történő javaslattételre, 
valamint a programelemek előkészítésére és azok megszervezésének 
koordinálására létrehozza a Dombóvári Trianoni Emlékbizottságot, amelynek 
elnöke és tagjai az alábbi személyek: 

A Bizottság elnöke: 

Kerényi Zsolt alpolgármester, a Szent Orsolya Iskolaközpont igazgatója 

A Bizottság további tagjai:  

Dr. Nagy Miklós Gábor háziorvos 

Dr. Hegedüs János plébános, Dombóvári Római Katolikus Plébánia 

Magyarfalviné Haszonics Krisztina tanár, Szekszárdi SZC Apáczai Csere János 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Éri Tamás tanár, Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 

Hajós Károly tanár, Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Horváth József Lászlóné képviselő, a Dombóvári Székely Kör elnöke 

Futó Péter képviselő 

Tobak Gábor László képviselő 

3. A Képviselő-testület a programok megvalósításába közreműködőként a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft.-t vonja be, a megvalósítással összefüggő kiadásokat az 
önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére, a városi rendezvényekkel 
összefüggő kiadási előirányzatból biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a végrehajtással kapcsolatos intézkedések és kötelezettségvállalások 
megtételére a Dombóvári Trianoni Emlékbizottság javaslatai alapján. 

  
 Horváth József Lászlóné 
     elnök 
      Humán Bizottság 


