Szám: IV/B/20-13/2016.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. augusztus 29-én
(hétfőn) 10 órakor a Művészetek Házában megtartott ünnepi üléséről.
Jelen vannak:
Ács Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Máté István, dr. Tóth Gyula, Ferencz
Zoltán, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Mezei László, Gyurkovics János, Kővári László, Szabó
Balázs, Rácz Zoltán képviselők
Távolmaradását jelezte:

Gombás Viktória, Pap Máté, Kerekes László, Zaják Rita képviselők

Összesen: 11 fő
Tanácskozási joggal megjelentek:
dr. Molnár Kata jegyző,
dr. Kajos Nikolett aljegyző,
dr. Göttlinger István aljegyző,
Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető,
dr. Főfai Klára igazgatóság vezető,
Tamási Anna igazgatóság vezető,
Märcz László igazgatóság vezető,
Herr Teréz főépítész,
Radványi Petra jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető
Az ünnepi műsor szereplői: Berlinger Attila narrátor,
Lozsányi Tamás orgonaművész,
Bartina Néptánc Együttes táncosai,
Sándor Dániel versmondó,
Csurgó Zenekar
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:

Dr. Tóth Lajos posztumusz,
Dr. Prof. Ternák Gábor,
Csurgó Zenekar,
Nepp Dénes,
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Baumann Péterné,
dr. Orbán Veronika,
Cseri Jánosné,
Horváth Jánosné,
Szegedi Dezsőné,
Szabó Balázs,
Alisca Agrárház Kft.,
Kirschner János,
Tamás Lázárné,
Pál József.
Lozsányi Tamás orgonán játssza el a Himnuszt.
Ács Rezső polgármester: Köszönti az ünnepi közgyűlés résztvevőit. Megállapítja, hogy a
közgyűlés határozatképes, az ünnepi ülést megnyitja.
Napirend
1./

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

Ács Rezső polgármester: Kedves Szekszárdiak! Tisztelt Vendégeink! Kitüntetettek, egyházi
méltóságok. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan napon, mint a mai, én szólhatok
önökhöz. Öröm számomra, hogy önökkel élhetem meg ezt a történelmi eseményt, mely
közösségünk, szeretett városunk históriájában egy első alkalommal, ám hagyományteremtő
szándékkal útjára indított rendezvény.
Város napját ülünk. Ünneplünk és emlékezünk, valamint a jövőbe nézünk. Felidézzük mindazt,
amire büszkék vagyunk, amire mi is építhetünk.
Emlékezünk mindarra, amit Szekszárd nagyszerű polgárai, hétköznapi hősei tettek, építettek
és megéltek.
Amikor elődeink megérkeztek e tájra, hazaérkeztek. Megfogta őket a hely szelleme, a
természet, itt képzelték el azt, hogy letelepedjenek, otthont építsenek. Jól választottak.
Minden adott volt ahhoz, hogy virágzó települést hozzanak létre. Itt volt és van a Duna, az
ártéri erdő, a lankás dombok. Az adottságok, lehetőségek kihasználásához szükség volt az itt
élő emberek munkájára és szorgalmára, ami azóta is az igazi erejét jelenti Szekszárdnak, amira
mindig támaszkodhattunk.
Büszkék vagyunk arra, hogy a minket körülvevő kies dombok között I. Béla királyunk kedvelt
tartózkodási helyét említhetjük. Talán természeti környezetünknek, talán földrajzi
elhelyezkedésünknek köszönhetően alapított apátságot, majd indította Szekszárd mezővárost
a fejlődés útján I. Béla uralkodónk. Szívünk nagyobbat dobban, s vérünk gyorsabban pumpál,
mikor a most lakott területünk krónikáját együtt említhetjük a kelták által alapította Aliscaval,
vagy mikor a településnek és lakosságának hírnevet hozó több mint kétezer éves
szőlőtermesztési kultúráról beszélünk.
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Az évszázadok alatt sok mindent megéltek őseink, sikereket, kudarcokat. Ősi dacból talán de
mindig, minden nehézség után talpra tudtak állni. A nehézségek leküzdéséhez a hit és a
remény adott erőt.
Ragaszkodtak e helyhez, a földhöz, az elvégzett munka gyümölcséhez. Szekszárd emellett
befogadó település volt. A közösség mindig szívesen fogadta azokat, akik hoztak és nem vinni
akartak, akik segíteni tudták a közösséget és hozzájárultak a fejlődéséhez, akik elfogadták az
itt élők szokásait, életfelfogását, vallását. Ettől még erősebb lett az évszázadok alatt Szekszárd.
A szőlő és a bor mindvégig jelen volt a város történetében. Talán a bor és a derű segített át
bennünket sokszor a problémákon. Őseink tudták, hogy a földművelés, a szőlőtermesztés,
borkészítés hosszú távú gondolkodást, gondoskodást igényel. Ez a hosszú távra való
gondolkodás alapozta meg a mai Szekszárdot is. Generációk adták át egymásnak a tudást,
tapasztalatot, lakálpatriotizmust.
Őseink példáját követve nekünk is hosszú távon kell gondolkodnunk. A ránk bízott közösség
jelenét kell megélnünk és jövőjét biztosítanunk.
Krónikánk színes palettájában sajnálatosan a fekete is fel-fel tűnik. A tatárok vagy a török
tartós jelenléte árnyékként vetült gyarapodó településünkre. Szinte napra pontosan 490 évvel
ezelőtt arany színű termőföldünk vér vörössé vált: II. Szulejmán Szekszárdra érkezett. Magyar
foglyait pedig itt végezte ki. 330 évvel ezelőtt, azonban megmenekült a török rabságból
szeretett városunk, a keresztény seregek visszafoglalták városunkat. A 17. század végén már
Mérey Mihály apát vezetésével megkezdődött az újjáépítése a történelmi belvárosnak. 1779ben már Tolna megye székhelyeként említik Szekszárdot, ahol nem sokkal később befejeződik
a 12 ágyas megyei kórház építése és a belvárosi templom is mai formájához hasonlóban díszíti
az óvárost. A Szegzárdi Borkereskedő-részvénytársaság 1856-os megalakulása már valósan
tükrözte, hogy a borkultúra szerves része a város- és térsége lakosságának.
A Tolnai megyeszékhely bővül és virágzik, 1877-ben az ország figyelme kis városunkra
szegeződött, ugyanis itt mutatták be működés közben az új találmányt, a telefont. Wosinsky
Mór megalapítja a múzeumot, mely 1902-ben megnyitja első – 45 ezer darabból álló - állandó
kiállítását.
1905. július 4-én tartották az utolsó nagyközségi gyűlést, melyen kimondták a városi
képviselőtestület megalakulásáról szóló döntést. 111 évvel ezelőtt Augusztus 29-én pedig
megalakul a városi képviselőtestület. Majd szeptember 2-án választották meg első
polgármesterként dr. Hirling Ádámot. Szekszárd így lett a megye sokáig egyetlen városa.
Mozgófilm készül a városban, szőlőmetszés témában, majd megnyílik az első filmszínház.
Büszkék vagyunk kultúránkra, kulturális örökségünkre. Példaképként tekinthetünk azokra a
nagyszerű szekszárdiakra, akinek sokat köszönhetünk. Hiszen ebben a városban élt Babits
Mihály, Mészöly Miklós, Garay János, Lázár Ervin. Itt koncertezett Liszt Ferenc.
Tisztelt jelenlévők!
Szekszárd krónikáját hosszasan lehetne mesélni, de nem szeretném, ha egy történelemórán
éreznék magukat. Egyszerűen, ám nagy tisztelettel szeretnék ezúton köszönetet mondani
mindazon polgármester kollégának, illetve lokálpatrióta polgárnak, aki tettek Szekszárdért, a
megyeszékhely felemelkedéséért.
Legyünk büszkék mindarra, amit örökül kaptunk és amit elértünk. Legyünk büszkék, de ne
legyünk elégedettek.
Elődeink munkájára támaszkodva, az ő szellemiségüket megőrizve tovább kell építenünk a
közösséget és a várost. Ebben a szellemben éljük meg a hétköznapokat, végezzük munkánkat.
Szerencsések vagyunk, mert van miről beszélni a távoli múltat illetően, a mögöttünk lévő még
közeli évekre pedig szintén büszkén emlékezhetünk vissza.
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Szekszárdon évtizedek óta nem történt annyi fejlesztés és felújítás, mint az elmúlt 10
esztendőben. A szocialista városvezetés irányításával eladott cégeket visszavettük, a város
vagyonát gyarapítottuk. A megvalósult jóléti- és egyéb beruházások egy merőben új és
modern városképet alakítottak ki a tolnai megyeszékhelyen, mind az itt élők, mind az
idelátogatók számára. Büszkén mondhatjuk, hogy a századok örökségét megőrizve egy
megszépült belváros tárul fel a szemeink előtt, mikor a megújult Béla király téren sétálunk.
Az Agóra programnak köszönhetően a Babits Mihály Kulturális Központ a Dél-Dunántúl egyik
legmodernebb közösségi terévé vált, és konferenciák, színházi előadások, a kultúra
valamennyi ágának méltó bemutatkozását lehetővé tevő épületegyüttest teremtett meg
számunkra. Az új piacunkon emberek százai-ezrei fordulnak meg minden nap és az idelátogató
vendégek is itt szerzik első benyomásaikat, élményeiket a településről.
Természetesen alkalmat kell teremtenünk a kikapcsolódásra, az ünneplésre is, hogy a jól
végzett munka gyümölcseit a szekszárdiak ki tudják élvezni, pihenjenek és erőt gyűjtsenek az
új kihívásokra, feladatokra. Ezt a célt szolgálják hagyományos és új rendezvényeink. A kiváló
minősítéssel bíró, nemzetközi szintéren is kiemelkedő összművészeti szüreti forgatagunk
emberek tízezreinek naptárjában piros betűs ünnepként van feltüntetve szeptember minden
harmadik hétvégéjén. Sikeres rendezvényeink mellett többet újra gondoltunk az idei évtől és
a mai kor igényeinek megfelelő tartalmakkal láttunk el, legyen az Pünkösd, László nap, vagy
Ádvent. Örömmel köszöntjük minden évben városunk szépkorú polgárait, akiknek sokat
köszönhetünk. Fontosak számunkra a családok, ezért ezeket a rendezvényeket olyan
programokkal töltjük fel, ahol valamennyi családtag talál magának kikapcsolódási lehetőséget.
Külön szeretnénk kedveskedni a jövő generációjának a mesefesztiválok szervezésével.
Az elmúlt évtizedben hazánk 22 borvidéke közül a szekszárdi fejlődött a legdinamikusabban,
méltán híres borászaink, nem csupán hazánkban, Európában és a tengeren túli
borversenyeken is kiemelkedő eredményeket értek és érnek el, öregbítve ezzel Szekszárd
hírnevét.
Büszkék vagyunk az elért eredményekre, de nem lehetünk teljesen elégedettek. Sokat
dolgoztunk, de sok még a feladat. Tovább kell építkeznünk és gyarapodnunk. Idén februárban
a szekszárdi emberek olyan üzletet kötöttek a magyar kormánnyal, mely túlmutat minden
eddigi infrastrukturális, vagy gazdasági beruházáson, fejlesztésen, programon és történelmi
lehetőségeket nyitott meg számunkra. A Modern Városok projektnek köszönhetően mi
határoztuk meg, hogy mit szeretnénk, mit akarunk, milyen jövőt képzelünk el a városnak és
ehhez most meg is kaptuk a lehetőséget.
A programnak köszönhetően előttünk kirajzolódó jövő Szekszárdja, egy olyan város lesz, ahol
jó élni, mindenki aki akar tud dolgozni, egzisztenciát építeni, családot alapítani. Nem csak az
idelátogatók, hanem az itt élők is jól érzik magukat a hétköznapokban és az ünnepeken
egyaránt. Mi ezt a várost a Szekszárdiaknak építjük, ahogy ezt tették elődeink is. Ahogy azt
tették elődeink is, akik szorgalmukkal, munkájukkal a közösség iránti alázatukkal építették fel,
építették újjá Szekszárdot. A hit és a jövőbe vetett bizalom adott mindig erőt ahhoz, hogy
leküzdjük a nehézségeket. Erős várost, erős közösséget építettek, és hagytak nekünk örökül,
amire nekünk támaszkodnunk és építenünk kell. Az örökség erős alap, amire építeni lehet, de
felelősség is. Meg kell őrizni mindazokat az értékek, amik az alapot jelentik, de tovább kell
fejlődnünk, saját korunk kihívásainak kell megfelelnünk. Nagyon fontos meghallanunk
közösségünk hangját, létfontosságú megérteni korunk kihívásait és megfelelő válaszokat kell
ezekre adni.
Célunk az, hogy tovább építsük a jövőt, gyarapítsuk a város vagyonát és olyan jövőképet
mutassunk, amely arra ösztönzi a fiatalokat, hogy itt maradjanak.
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A fiatalok helyben tartása érdekében jelentősen javítani fogunk a szakképzés rendszerén,
támogatjuk őket az életben való elindulásban, ettől azt remélve, hogy sok szekszárdi fiatal
megtalálja a számítását, itt alapít családot és itt képzeli el jövőjét.
Terveink között szerepel egy újabb ipari park kialakítása, mely gazdaságélénkítő hatása mellett
munkahelyeket is teremt, élelmiszer-feldolgozó iparunkat a hozzá adott érték növelésével
ismét szeretnénk fellendíteni.
Szekszárd városa a következő években kiemelt fejlesztésként kezeli a szolgáltatás, a turizmus
területét. Ennek keretében komoly tervekkel rendelkezünk városunkban. A szálláshelyek
számának bővítése érdekében új szállodákat tervezünk Szekszárdon. Hajókikötőt, új turisztikai
kirándulóközpontot és egy minden korosztály igényeit kielégítő kalandparkot kívánunk
létesíteni a város környékén. A fejlesztések célja, hogy a szekszárdiak még jobban érezzék
magukat itthon és még több látogató keressen fel bennünket.
Tisztelt jelenlévők, kedves Szekszárdiak!
Én köszönöm szépen még egyszer, hogy önökkel ünnepelhetek most itt. Hálás vagyok a
sorsnak és a jó Istennek, hogy itt élhetek és dolgozhatok. Arra kérem és egyben bíztatom
önöket, hogy szeressék, segítsék továbbra is Szekszárdot, a mi kis gyarapodó városunkat és
összetartó közösségünket!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Szekszárd Város Aranykönyvének bemutatása
Berlinger Attila narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 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 2016. június 15-én kelt 184/2016. számú
önkormányzati határozatában hagyta jóvá a 2015. évi Aranykönyvi bejegyzést.
Szekszárd Város Aranykönyve megtekinthető a mai napon 14 óráig a Művészetek Házában,
majd azt követően munkaidőben a Polgármesteri Hivatalban.
A bejegyzések teljes szövegét a Szekszárdi Vasárnap szeptember 4-i számában teljes
terjedelemben olvashatják a város polgárai.
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
adományozásáról szóló önkormányzati rendelet ismertetése
Berlinger Attila narrátor: Tisztelt Vendégeink! 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.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ebben a rendeletben augusztus
29. napját Szekszárd Város Napjává nyilvánítja az 1905-ben megalakult első városi képviselőtestület tiszteletére.
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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.
Kitüntetések, díjak átadása
- „DÍSZPOLGÁRI CÍM” átadása
Berlinger Attila narrátor: A mai napon elsőként a díszpolgári cím átadására kerül sor.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 206/2016. (VI.15.) számú
határozata értelmében Szekszárd Város Díszpolgára posztumusz kitüntető címet adományoz
Dr. Tóth Lajosnak.
Dr. Tóth Lajos ügyvéd 1929. november 26-án született Szekszárdon a Felső utcán, a Kálvin téri
református gyülekezet nagytiszteletű esperese Tóth Lajos és felesége ”Böbő” néni második
gyermekeként. Szekszárdon végezte iskoláit, majd az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán
szerzett jogi doktorátust.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc kitörésekor a Szekszárdi Nemzeti Bizottság elnökévé
választották, de a forradalom vérbe fojtása után 8 évnyi szabadságvesztésre ítélték.
Szabadulása után ugyan Budapestre kellett költöznie a családnak, de élete végéig hű maradt
szülővárosához és méltó példaképül szolgál a jövő nemzedékeknek. Egész életének hitvallása
volt, hogy az erkölcs ereje, az emberi méltóság tisztelete és a szabadság iránti igény mindenek
felett áll.
A felvételen fia, Dr. Eördögh Péter emlékezik róla, aki ezt követően a díjat Ács Rezső
polgármester úrtól veszi át.
A díjat a kitüntetett fiának, Dr. Eördögh Péternek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere adja át.
Sándor Dániel előadásában Babits Mihály Hazám című verse hangzik el.
- A „PRO URBE SZEKSZÁRD” Emlékplakettek adományozása
Berlinger Attila narrátor: Kedves Vendégeink, a következőkben a Pro Urbe Szekszárd
emlékplakettek átadására kerül sor.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 206/2016. (VI.15.) számú
határozata értelmében az indítványozott polgárok közül munkásságukat, a városért kifejtett
tevékenységüket elismerve Dr. Prof. Ternák Gábornak, a Csurgó Zenekarnak és Nepp
Dénesnek "Pro Urbe Szekszárd" Emlékplakettet adományoz.
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A díjakat a kitüntetettről szóló film levetítése után Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere adja át.
Dr. Prof. Ternák Gábor belgyógyász, infektológus, trópusi betegségek szakorvosa, aki 1983-tól
1996-ig a Tolna Megyei Kórház Infektológiai Osztályának osztályvezető főorvosa volt. Évekig
Nigériában és Laoszban dolgozott és kiváló szakmai hírnévre tett szert a trópusi betegségek
gyógyítása terén. A rendszerváltás után 1990-1994 között Szekszárd első szabadon választott
parlamenti képviselője volt, majd 1996-tól a Baranya Megyei Kórház infektológiai osztályának
osztályvezető főorvosa lett. 2005-től a PTE Általános Orvosi Karának professzora, illetve több
afrikai egyetem vendégprofesszora is egyben. Színes és változatos életútja során 2014-től
hazánk nigériai nagykövete lett Abujában és a mai napig is sokat tesz a hazai infektológia,
trópusi medicina népszerűsítéséért, oktatásáért.
A díjat a kitüntetett feleségének Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja
át.
Berlinger Attila narrátor: A Csurgó Zenekar 1995-ben alakult Szekszárdon és elsősorban
autentikus népzenét játszik, melyeket erdélyi és magyarországi falusi zenészektől sajátítottak
el. Nemcsak játszanak, hanem tanítják is a népzenét. 2005-től 2015-ig a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület 8 korcsoportjának volt kísérőzenekara. Számos hazai és nemzetközi
fesztiválon vettek részt az együttessel, ahol magas minőségben képviselték a Kárpát medence
népzenei- és néptánckincsét. Az évek során négy lemezük is megjelent és manapság már más,
a folklórból építkező világzenét és megzenésített verseket is tűznek széles repertoárjukra.
Az együttes tagjai: Siklósi Krisztián, az együttes alapítója és vezetője, énekes, Barta Balázs
gitár, Szabó Máté hegedű, ének, Sebestyén Csaba dob és Szűts Huba Ákos nagybőgő. A díjat
Siklósi Krisztián veszi át polgármester úrtól.
A díjat a Csurgó Zenekar vezetőjének Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere
adja át.
Berlinger Attila narrátor: Nepp Dénes népi iparművész, bőrdíszműves, szíjgyártó mester
1955-ben született Szekszárdon. Érettségi után az 1910-es évekig visszanyúló családi
hagyomány folytatása mellett döntött és így tanulta ki a szakmát. Alapelve a precizitás,
alaposság, kifinomultság, szépérzék, illetőleg a magyar szíjgyártó hagyományok tisztelete.
Ennek megfelelően a lószerszámait teljes egészében kézzel szabja és varrja és a nagy
kihívásokat jelentő, egyéni elképzelések megvalósításához is maximális szakmai
felkészültséggel rendelkezik. A keze által készített lószerszámokkal a kettes vagy négyes
fogathajtó Európa-és világbajnok versenyzők már 4 alkalommal szereztek világbajnoki
aranyérmet. Számos szakmai díjjal rendelkezik az elmúlt évtizedekből, 2015-ben a
Népművészet Mestere címet is elnyerte.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
- „KÖZJÓÉRT” kitüntető díjak átadása
Berlinger Attila narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a 206/2016. (VI.15.) számú határozata értelmében a városért
kifejtett tevékenységüket elismerve Baumann Péternének, dr. Orbán Veronikának, Cseri
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Jánosnénak, Horváth Jánosnénak, Szegedi Dezsőnének és Szabó Balázsnak "Közjóért"
kitüntető díjat adományoz. A díjakat átadja Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város
polgármestere.
Baumann Péterné immáron 36 éve, 1980-ban kezdte meg a munkáját a Babits Mihály Megyei
Művelődési Központban. Vállalkozó szellemű, gyors, precíz és ötletekkel teli fiatal
munkatársként is jelentős, egyre önállóbb feladatokkal bízták meg. Közönségszervezői
munkájában széles kapcsolatrendszerre tett szert városi és megyei szinten egyaránt. A
rendkívüli munkabírásának, szakmai és emberi kvalitásának is köszönhető, hogy nagy
számban, egyénileg és csoportosan is jelentős tömegek járnak színházba, műsoros
rendezvényekre. Évtizedek óta szervezi és bonyolítja az állami és társadalmi ünnepeket, városi
nagyrendezvényeket, ami azt is jelenti, hogy hosszú évek óta mindig munkával ünnepli ezeket
az eseményeket, rendezvényeket. A város nemzetközi és országos fesztiváljait szervező csapat
tagja, neve összeforrt a „Babits”-csal. Kiváló munkájának köszönhetően elnyerte az intézmény
dolgozói és vezetői által adományozható „Babits Díj”-at is.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Dr. Orbán Veronika 2009-ben kezdte meg szakmai tevékenységét a
az akkori Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft.-nél, a jelenlegi Egyesült Regionális Önkormányzati
Víziközmű Zrt.-nél.
Aktív szerepe volt abban, hogy jelentős fejlődés vette kezdetét a vízszolgáltató cég ivóvíz-és
szennyvíz laboratóriumaiban. Új mérési eljárásokat vezettetett be mindkét helyen a
laborvizsgálatok terén. Jelentős szerepe volt abban is, hogy – az E.R.Ö.V. Zrt. szakembereivel
közösen – nagyobb hatásfokkal működjenek a víz-és szennyvíztisztítási technológiai
berendezések a vállalat szolgáltatási területéhez tartozó településeken.
Dr. Orbán Veronika munkája mellett jelenleg is oktat felsőoktatási intézményben, számos
végzős hallgató kéri fel külső konzulensként, diplomamunkájuk minél sikeresebb megírása
érdekében.
Több szakmai szervezet tagja, tevékeny munkájával segítve azok működését is, jelenleg egy
szakmai kiadványon dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaival közösen.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Cseri Jánosné Szűcs Mária 1960. március 13-án született,
Szekszárdon.
1990 óta a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület viseletkészítője, 2003 óta pedig főállású
jelmeztárosa. Az Egyesület népviseleteinek készítéséhez alapul szolgál a francia női szabó
mestersége és a később megszerzett népi szabászati ismeretek.
Cseri Jánosné kiváló kapcsolatot ápol a 300 táncossal és azok családjaival.
Hétvégén, ünnepnapokon, késő este, bármikor rendelkezésre áll, amikor a táncegyüttesek
valamelyikének szüksége van a jelmezek ki-és bevételére, illetőleg magára, a munkájára.
Munkáját szolgálatnak tekinti.
Fáradhatatlan tevékenységével, minőségi munkájával nagymértékben hozzájárul a Bartina
csoportjainak sikeréhez.
Kedves személyiségével, odaadó magatartásával szolgálja Szekszárdon a köz javát.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
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Berlinger Attila narrátor: Horváth Jánosné egy olyan személy, aki a Közösséget, a SzekszárdÚjvárosi Római Katolikus Társaskört, s ez által talán városunk összes civil szervezetét, valamint
általában Szekszárd lakosságát képviseli a városvezetés szintjén is. 1993 októbere óta tagja –
családjával együtt – a Katolikus Társaskörnek. A sokévi kiemelkedő munka elismeréseként a
társaskör közgyűlése 2011-ben általános elnökhelyettesének választotta, ezt a tisztséget azóta
is betölti. 2006-2010 között önkormányzati képviselőként is dolgozott, 2009-ben neki ítélték
oda a szekszárdi polgárok az „Év képviselője” kitüntető címet az Állampolgári Részvétel Hetén.
2010 őszétől a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjaként elkötelezett szolgálója a
közjónak. Közvetlenségét, élő kapcsolatát a lakosokkal, valamint szociális érzékenységét
rengeteg egyéb cselekedete is bizonyítja.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Szegedi Dezsőné Péter Emerencia Bácsjózseffalván (Bajmok)
született, 1942-ben, férjével, Szegedi Dezsővel Szekszárdon találtak végleges otthonra.
Az aktív munkával töltött éveit, könyvelőként dolgozta végig. E mellett nagy cselekvési kedvvel
vesz részt a város életében, mindenkor számítani lehet tevékeny jelenlétére. Létrehozta a
Nyugdíjasok Polgári Körét és aktív szerepet vállalt a Bukovinai Székelyek Szekszárdi
Egyesületének megalakításában, melynek 4 éve vezetője, elnöke.
Évente szervezi a kirándulásokat az Óhazába, Bukovinába - az egyesület tagjainak, de hosszú
évek óta szervezi a hagyománnyá vált Máriagyűdi Búcsúra való zarándoklatot is.
Nagy érdeme van abban is, hogy Újvárosban „megszületett” a Bukovinai Székelyek Tere.
Emi néni két gyermeke közül Dezső, a tanári pályát választotta, Emerencia pedig építész lett.
Ma 8 unoka büszke nagymamájaként él és dolgozik a közösségért.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Szabó Balázs 1977-ben született Zalaegerszegen. Iskolai
tanulmányait Nagykanizsán végezte el.
Több mint 15 éve kezdett el dolgozni a Tesco Global Zrt.-nél. Szekszárdon az igazgatói posztot
6. éve tölti be. Amikor átvette a szekszárdi áruházat, első dolga között szerepelt, hogy a helyi
és közösségi kapcsolatokat megerősítse. Tevékenysége sikeresnek bizonyult, mert nagyon jó
kapcsolata alakult ki évek alatt a szekszárdi vállalkozásokkal, egyházzal, médiával, iskolákkal,
óvodákkal, civil szervezetekkel, és nem utolsósorban a lakossággal.
Városi nagyrendezvények, sportesemények, a Katolikus Karitász és a Magyar Vöröskereszt
rendszeres támogatója, 2015 -ben a Megyei Vöröskereszt Ezüst Érdemrendjét, idén a Tolna
Megyei Balesetmegelőzési Bizottság kitüntető oklevelét kapta meg, továbbá a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elismerő oklevéllel jutalmazta a „Polgári védelem világnapja”
alkalmából tartott ünnepségen.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
A Csurgó Zenekar előadása hangzik el.
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- „SZEKSZÁRD JAVÁÉRT” kitüntető díjak átadása
Berlinger Attila narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a Pro Urbe díjas Csurgó zenekar
előadását hallhattuk. Az együttes tagjai: Siklósi Krisztián énekes, Barta Balázs gitár, Szabó Máté
hegedű, ének, Sebestyén Csaba dob és Szűts Huba Ákos nagybőgő. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 206/2016. (VI.15.) számú
határozata értelmében a városért kifejtett tevékenységüket elismerve az Alisca Agrárház Kftnek és Kirschner Jánosnak a „Szekszárd javáért” kitüntető címet adományozza. A díjakat átadja
Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere.
Az Alisca Agrárház Kft. 2010 őszén alakult és az évek során az ország meghatározó
agrárkereskedelmi cégévé nőtte ki magát. Jelenleg 16 Mrd éves árbevétellel rendelkezik, 30
szekszárdi és környékből bejáró alkalmazottja van. A cég igazi lokálpatrióta szellemiséggel
rendelkezik, szekszárdi kötődésük révén minden olyan eseményt támogatnak, mely a szőlőhöz
és borhoz kapcsolódik, legyen az városi nagyrendezvény, vagy mezőgazdasági jellegű
rendezvény. A felvételen Török Béla ügyvezető igazgató beszél a vállalkozásról, a díjat ezt
követően Ács Rezső polgármester úrtól veszi át.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Kirschner János az 1994-ben alapított KIR-SCHNELL Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társaság ügyvezetője. Partnereik közé tartoznak Szekszárd nagyobb és
kisebb cégei, a mezőgazdaság főbb és kisebb szereplői, illetve magánszemélyek.
Berendezéseik a „SICAM család” legmodernebb típusai. Azért gondolták, hogy nem egyszerű
és olcsóbb eszközökkel állnak városunk és vonzáskörzetünkben élő emberek és vállalkozások
rendelkezésére, mert alapelvük, hogy a jó szolgáltatást helyben kell elérhetővé tenni minden
ügyfél számára. Számos eseményt, rendezvényt és városi kezdeményezést támogatnak, aktív
szerepet vállalnak a város közéletében. A díjat a kitüntetett cégvezető veszi át polgármester
úrtól.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
A Bartina Néptáncegyesület tagjainak előadása, kísér a Csurgó Zenekar.

- „Hirling Ádám” kitüntető díjak átadása
Berlinger Attila narrátor: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most 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 206/2016. (VI.15.) számú
határozata értelmében a városért kifejtett tevékenységüket elismerve Tamás Lázárnénak és
Pál Józsefnek a Hirling Ádám kitüntető díjat adományozza.
Tamás Lázárné Magyar Zsuzsanna Udvariban született, 1958-ban. 1977 óta dolgozott a
közszférában, 1982 óta folyamatosan Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál, illetve
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az irányítása alá tartozó intézményeknél, mindvégig gazdálkodási területen költségvetési és
pénzügyi ügyintézőként. Munkáját nagy elkötelezettséggel, alázattal, kiváló szakmai
színvonalon végezte, mellyel kivívta nemcsak közvetlen munkatársai, vezetői, hanem a
társhatóságok, intézmények kollégáinak szakmai elismerését is. Szakmai elhivatottsága,
fegyelmezettsége, szerénységgel és kiváló együttműködő-készséggel párosult, melyek révén
személyét a hivatal állományának, vezetői karának általános elismerése övezte mindvégig, a
2016-ban történt nyugdíjba vonulásáig.
Férje Tamás Lázár, egy lányuk van, Gyöngyi.
A díjat a kitüntetettnek Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere adja át.
Berlinger Attila narrátor: Pál József számos más cégnél, intézményél eltöltött szakmai vezetői
munkája után 2009. márciusa óta dolgozott Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában, a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóság Vezetőjeként. Az
igazgatóság munkája szinte az egész hivatal, illetve önkormányzat tevékenységét átfogja. Az
adóbevételek kivetésének irányításával, a finanszírozás napi felügyeletével, az intézmények
gazdálkodásának szervezésével az önkormányzat házigazdája volt, aki gondoskodott arról,
hogy a partnerek, legyenek akár vállalkozók, civil szervezetek, sport és kulturális egyesületek,
magánszemélyek, segélyezettek, az intézmények tanulói, vagy egyéb ellátottjai, mindig
érezzék az önkormányzat támogatását. Pál József az évek során bizonyította, hogy mind
szervezési és koordinációs munkájának, mind vezetői feladatainak teljes mértékben meg tud
felelni. Munkáját nagy szakértelemmel és gondossággal végezte. Fáradhatatlanul kereste a
lehetőségeket az önkormányzat finanszírozásának zökkenőmentes biztosítására, de emellett
mindig szem előtt tartotta, hogy a munkafolyamatok, feladatok mögött emberek állnak.
Közvetlen munkatársai tudták, ha bármi problémájuk van, segítségére mindig számíthatnak.
A díjat a kitüntetett Ács Rezső polgármester úrtól veszi át.
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 Josef Theiss
és Hepp Ádám részére átadja a díjat.
A díjazottak nevében dr. Orbán Veronika köszöni meg a kapott elismeréseket.
Berlinger Attila narrátor: Felkérem Ács Rezső polgármester urat az ünnepi közgyűlés zárására.
Polgármester úr zárszavai után énekeljük el együtt a Szózatot Lozsányi Tamás orgonaművész
kíséretében, majd koszorúzzuk meg közösen a Szent István szobrot. A koszorúzást megelőzően
a kitüntettek személyekről egy közös fotót is szeretnénk készíteni az utókor és a sajtó számára.
Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének zárószavai.
A Szózat eléneklése Lozsányi Tamás orgonakíséretével.
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A polgármester 12 óra 30 perckor az ünnepi közgyűlést berekeszti.

K.m.f.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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