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Huszonhét ember tüntetett ki 
a városi közgyűlés Szekszárd 
Város Napja alkalmából. A 
legrangosabb elismerést, a 
díszpolgári címet Velencei 
István tűzoltó ezredes kapta.

Farkas Melinda

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése egy 2006-os rendeletével 
nyilvánította augusztus 29 -ét 
Szekszárd Város Napjává, az 
1905-ben megalakult első váro-
si képviselő-testület tiszteletére. 
Sokan ezt a napot tartják a város 
születésnapjának. A város nap-
ján a közgyűlés minden évben 
kitünteti azokat, akik kimagas-
lóan sokat tettek a város fejlődé-
séért, értékeinek megőrzéséért 
és gyarapításáért.

Idén összesen 27 ember ka-
pott elismerést a Babits Mihály 
Kulturális Központban tartott 
ünnepi közgyűlésen. A dísz-
polgári címet Velencei István 
tűzoltó ezredes, főtanácsnok 
kapta. A díjat Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere adta át. Ve-

lencei 1968 óta a tűzoltás, tűz-
védelem kimagasló, országosan 
is elismert egyénisége. 1978-tól 
2005-ig Szekszárd Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságá-
nak parancsnoka volt, ez idő 
alatt rengeteget tett a város tűz-
védelmi helyzetének megszilár-
dításáért, a katasztrófahelyzetek 
felszámolásáért, a tűzoltó állo-
mány folyamatos fejlesztéséért. 

Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakettet adományozott a köz-
gyűlés Béres Jánosnak posztu-
musz és Sebestyén Gyulának 
posztumusz, valamint Korcs-
már Istvánnak. Utóbbi az Alis-
ca Bau Zrt. vezérigazgatója, 
szakmérnök. Korcsmár István 
és építőipari cége közel 100, 
javarészt Tolna megyei önkor-
mányzattal dolgozott. Sebes-
tyén Gyula neve egybeforrt 
az Elektrolit K�.-vel. A cég 
1996-os megalakuláskor 6 fő-
vel kezdett el dolgozni, jelenleg 
120 főt foglalkoztat és 16 vil-
lanyszerelő tanulónak biztosít 
gyakorlati helyet. A vállalkozás 
ma is az egész ország területén 
dolgozik, telephelyén működik 

a megyeszékhely legnagyobb 
villamossági szaküzlete. Béres 
János városgazdasági üzem-
mérnök, zenész, 1994-től a 
Szekszárdi Jazz Quartett basz-
szusgitárosaként és a Tücsök 
Zenés Színpad segítőjeként 
évtizedekig szolgálta a város 
zeneművészetét és művészeti 
közösségeit. 

Közjóért kitüntető díjat ka-
pott Balogh Jenő, Bacs Józsefné, 
Sólyomvári Nándor, Péri Gábor,  
Kindl Gábor és Horváth Eri-
ka. Balogh Jenő évtizedek óta 
dolgozik autodidakta festőmű-
vészként. Kiállítása volt már 
Szekszárdon, Budapesten, Tol-
nán, de külföldön is, Athénban 
például a II. Kulturális Olim-
pián bronzérmet kapott. Bacs 
Józsefné életének későbbi sza-
kaszában kezdett festeni és al-
kotótáborokat szervezni. Közel 
100 kiállítás szervezése fűződik 
nevéhez. Sólyomvári Nándor-
nak a munka és a család mellett 
a szekszárdi férfi kosárlabdacsa-
pat létrehozása, erősítése, majd 
vezetése töltötte ki mindennap-
jait. Több mint négy évtizeden 

átívelő munkája a szekszárdi 
sportélet ikonikus alakjává tette. 
Péri Gábor okleveles építőmér-
nök, a Péri és Társa K�. ügyve-
zetője.  A Péri és Társa K�. és az 
Alisca Bau Zrt. munkatársai vé-
gezték a tavalyi gázrobbanásban 
megsérült Herman Ottó utcai 
társasház szerkezetének statikai 
megerősítését is.   Aki az elmúlt 
évtizedekben kicsit is odafigyelt 
a város szórakoztató-, televízi-
ós- és filmiparára, annak nem 
kell bemutatni Kindl Gábor fil-
mes szakembert, többek között 
az Obsitos című film produce-
rét. Horváth Erika több évtize-
des óvodavezetői tevékenysége 
során több generációnak muta-
tott példát. 

Hirling Ádám kitüntető díj-
ban ketten részesültek: Parrag 
Ferencnét talán senkinek sem 
kell bemutatni, szinte nincs 
olyan család, aki több évtizedes 
köztisztviselői és anyakönyvi 
pályafutása alatt ne került vol-
na vele kapcsolatba. Bácsalmá-
si László adóügyi szakember az 
önkormányzati adóztatás szinte 
minden területén dolgozott.
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