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Nem egységesen viszonyulnak az esetlegesen létrehozandó hatodik, tolnai székhelyű járáshoz az 
érintett települések.  
 
Mint arról többször írtunk, elsőként Tolna városa kezdeményezte, hogy az új államigazgatási 
rendszerben a jelenlegi öt kistérségből létrehozandó járásokon kívül legyen egy hatodik is, tolnai 
központtal. A leendő szekszárdi járás a mostani szerkezet alapján, a mintegy 80 ezres lélekszámával 
ugyanis aránytalanul a legnagyobb lenne a megyében.  
A tolnai érvelés szerint az érintett lakosoknak kedvezőbb volna, ha ennyi ember ügyeit nem egy 
helyen (járási székhelyen) lehetne intézni, hanem a feladatokat megosztva, lényegesen jobb minőségű 
ügyintézést lehetővé téve, két járási központban. 
A hatodik járás létrehozását támogatja a megyei kormányhivatal vezetője és az illetékes miniszter is, 
de az érintett települések közül nem mindegyik. A javasolt új járáshoz 14 település – Tolnán kívül 
Bogyiszló, Fadd, Fácánkert, Tengelic, Szedres, Medina, Sióagárd, Harc, Kölesd, Kistormás, 
Dunaszentgyörgy, Gerjen és Kajdacs – tartozna.  
 
Közülük a legkisebb lélekszámú község, Kistormás polgármestere, Csapó László októberben például 
azt nyilatkozta: ha lesz döntési lehetőségük, akkor Kistormás Szekszárdnál maradna.  
 
Nemrégiben a medinai képviselő-testület is foglalkozott a témával. A Sió-parti település döntéshozói 
egyhangú határozatukban egyenesen tiltakoztak az ellen, hogy Medinát a tolnai járáshoz sorolják.  
 
Az ülésen Vén Attila polgármester többek között azzal érvelt: nem lenne szerencsés a tolnai járáshoz 
való csatlakozás, mert a község lakosainak többsége Szekszárdon intézi ügyeit. Tolnával azonban 
jelenleg nincs közvetlen tömegközlekedési kapcsolat.  
A testület megítélése szerint Medina történelmileg Szekszárddal alkot egy  gazdasági és kulturális 
egységet, az ottani lakók térségileg Szekszárdhoz tartozónak érzik és vallják magukat. 
 
A faddi testület viszont múlt heti ülésén egyhangúlag támogatta a tolnai székhelyű hatodik járás 
létrehozását. Fülöp János polgármester lapunknak elmondta: Tolna közelebb van Faddhoz, mint 
Szekszárd, a faddi embereknek nyilván kedvezőbb, ha Tolnán intézhetik ügyeiket.  
Emellett az sem lehet közömbös a nagyközség számára, hogy a tolnai központú járással – például 
plusz állami források, munkahelyteremtés révén – erősödne a Faddot is magába foglaló tolnai 
mikrotérség. Fadd ezért örülne a tolnai járásnak.  
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