Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve
2018
I. Önkormányzat, közigazgatás
December 31. - január 1.
Több ezren búcsúztatták a Béla király téren az óévet és köszöntötték az újat,
amelyen a tűzijáték előtt és után Kindl Gábor retro diszkója szórakoztatta a
szekszárdiakat.
Február 20.
A Minőségvezérelt Közétkeztetés Programban vizsgált konyhák Szekszárdon
az országos átlag felett végeztek, 86,41%-ot értek el a Hungast cégcsoportnak
köszönhetően.
Február 22.
12,6 milliárd forint főösszeggel fogadta el a város önkormányzatának közgyűlése a 2018. évi büdzsét, amelyet Ács Rezső polgármester a családok költségvetésének nevezett.
Március 1.
Extrém hideggel búcsúzott a tél. Az önkormányzat dolgozói által a rászorulóknak gyűjtött meleg ruhákat, takarókat, hasznos kiegészítőket Ács Rezső polgármester Szűcs Lászlónak, a hajléktalan szálló vezetőjének adta át.
Március 2., 12.
A hagyományoknak megfelelően a város vezetése a kulturális központba hívta
Közéleti fórumra a legjelentősebb vállalkozások szekszárdi szereplőit, majd a
társadalmi, kulturális és sportélet meghatározó személyiségeit, akik részletes
elemzést kaphattak a megyeszékhelyen elvégzett fejlesztésekről és tervekről, Ács
Rezső polgármester előadásában.
Március 5-10.
Nőnapi kavalkáddal lepte meg a város, a kulturális központ és a mentálhigiénés
műhely a szekszárdi és városkörnyéki hölgyeket.
Március 19-23.
A „Neked munka, nekem álom!” országos programnapok keretében a fogyatékkal
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élők és munkáltatók szekszárdi kötetlen találkozása eredményeként 10 ügyfél
álma valósult meg.
Március 22.
A Pollack utca felújításának megkezdésével megindult a 115 millió forintból elkészülő járdák rendbehozatala, mondta Ács Rezső polgármester helyszíni tájékoztatóján, egyúttal köszönetét fejezte ki dr. Haag Éva alpolgármesternek, a
körzet képviselőjének a felújítás hathatós elindításáért.
Március 23.
Több mint 3000 lakos összefogásával 4. alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Tavaszi Nagytakarítás Szekszárdon elnevezésű hulladékgyűjtő akciót.
Március 27.
Letették a 3,7 milliárd forintból felépülő sportuszoda alapkövét a strand- és élményfürdő mellett, amely nem csak a város, hanem az egész kistérség javára válik, jelentette ki Horváth István államtitkár, aki mellett az alapkövet Ács Rezső
polgármester, György Zoltán, az Aquaplus Kft. igazgatója, Csillag Balázs, a
sportközpont igazgatója és Föglein Liza úszó helyezte el.
Április 3.
Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett a Fidesz-KDNP szekszárdi székházában, ahol Horváth István államtitkár, Ács Rezső polgármester, valamint a
frakció tagjai és településvezetők fogadták.
Április 4.
A Wigand téri körzeti és fogorvosi rendelő felújításával megkezdődtek az egészségügyi épületek felújítási munkálatai.
Április 8.
Az országgyűlési választásokat a Fidesz-KDNP nyerte Tolna megyében. A
szekszárdi központú 01. számú választókerület győztese egyéni megmérettetésen
Horváth István lett 52,43%-kal.
Április 18.
A Szekszárd Kábítószerügyi Egyeztető Fórum dr. Haag Éva alpolgármester elnökletével ismét megrendezte a Prevenciós Paletta 2018 című rendezvényt a kulturális központban 8 középiskola 500 diákjának részvételével, a város és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett támogatásával.
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Április 21.
A Mészáros Borház és Pince 2015-ös Bodzási Kékfrankosa lett Szekszárd Város Bora a XIX. Szent György-napi Borünnepen.
Április 22.
A katolikus plébánia udvarán ültette el a maribori stara trta, a világ legöregebb
szőlőtőkéje 60. hajtását Robert Kokalj nagykövet, Horváth István államtitkár
és Ács Rezső polgármester, akik megköszönték a Szlovén Köztársaságnak és
Kövér László Házelnöknek, hogy Szekszárdnak ajándékozta az oltványt,
amelynek ősét a 16. században ültették el.
Április 26.
Átvette megbízólevelét Horváth István országgyűlési képviselő dr. Póla Zoltántól, az Országos Egyéni Választókerület Választási Bizottságának elnökétől.
Május 1.
Városi retro majálist tartottak a Prométheusz parkban egész napos előadásokkal, kézműves és étkes sátrakkal, ismeretterjesztő programokkal, városi művészeti csoportokkal és sztár fellépőkkel a kulturális központ szervezésében.
Április-november
A városi útrekonstrukciókat a belügyminisztérium pályázatai és a saját költségvetés tette lehetővé. A felújított útszakaszok: Pollack Mihály, Cseri János utca
alsó szakasza, Páskum utca, Kisbödő, Parászta, Puskás Tivadar és Újfalussy
utca.
Május 2.
Harmadik alkalommal tartotta meg az önkormányzat 8 szekszárdi középiskola
diákjainak részvételével a közös városi ballagást. Ács Rezső polgármester egy
Margaret Island koncerttel köszönte meg a tanulók Szekszárdon töltött diákéveit remélve, hogy tanulmányaik befejeztével városunkban kamatoztatják megszerzett tudásukat.
Május 10.
Az önkormányzat és a civil kerekasztal fórumra hívta a civil szervezetek vezetőit és az érdeklődőket a további közös munka megbeszélésére
Május 7-12.
A Közösségek hete alkalmából szervezett nyílt napon a kulturális központ kö3

zösségi munkájával ismerkedtek az érdeklődők. Megtekinthették az intézmény
csoportjainak nyilvános próbáit, foglalkozásait, a Mentálhigiénés Műhely
egészségvédő előadásait, a Születés hete rendezvénysorozatát, a valamint a Tolna megyei gyermekrajz kiállítás megnyitóját és a pályázat díjátadását.
Május 18.
A Bárka Művészeti Szalon festő- és textilművészeinek műalkotásaiból nyílt kiállítás a polgármesteri hivatalban, a városháza építését szorgalmazó Martin
Antalról elnevezett galérián. A tárlatot dr. Molnár Kata jegyző és Ács Rezső
polgármester nyitotta meg.
Május 18-21.
40 programmal, 81 kézműves sátorral, borudvarral, sörsátorral és ételkülönlegességekkel várta látogatóit a 3. Pünkösdi Hal- és Vadünnep, amely Szekszárd második legnagyobb, a szüreti napokhoz hasonló rendezvénnyé nőtte ki magát, tudatta Ács Rezső polgármester az ünnepélyes megnyitón, amely az egyházi ünnep
mellett a közösségépítésről, a családról, a városról, a gasztronómiáról és a borról
szólt. A szervező ezúttal is a kulturális központ volt. A rendezvénnyel párhuzamosan ökumenikus istentiszteletet tartottak pünkösd másnapján, a Luther
téren, amelyen Lugos testvérváros küldöttsége is részt vett, a Szekszárd Borvidék Kft. pedig hagyományos pincenapokat tartott.
Június 1.
A városunkat meglátogató Zelei József kerékpáros békenagykövetet fogadta Ács
Rezső polgármester és ellátta kézjegyével, valamint a város pecsétjével a Magyarok békekönyvét. Ezt követően a városvezető elkísérte kerékpáron Zelei Józsefet
a Baka iskola tanáraival és tanulóival az iskola melletti kerékpáros ügyességi
pályáig, amit a békenagykövet ki is próbált.
Június 15.
Szociális intézményként történő hasznosításra, a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény kezelésébe adta palánki telephelyét a Tolna Megyei Balassa
János Kórház (továbbiakban: kórház). Az átadáson Ács Rezső polgármester az
eseményt a helyi idősekről való gondoskodás fontos lépésének nevezte.
Június 23.
A kulturális központ által szervezett városi Szent László-nap a Szekszárd íze
elnevezésű hagyományos pörköltfőző versennyel kezdődött. Ezután a Szent János és Pál kápolnánál dr. Bíró László püspök tartott szabadtéri szentmisét,
amelyhez az alsóvárosiak mellett az újvárosi katolikus társaskör is csatlakozott.
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A Béla király téren étkes és kézműves sátrak várták a városlakókat. Este Ács
Rezső polgármester köszöntőjére a Magyar Bor Napján megtelt a Béla király tér
egy koccintásra, hogy Szekszárd ismét elnyerhesse a Legkedveltebb borvidéki település címet. Folytatásban Zséda koncertje szórakoztatta a teret zsúfolásig
megtöltő közönséget.
Párhuzamosan ekkor zajlottak a Múzeumok éjszakája alkalmából rendezett tárlatvezetések, alkalmi kiállítások, irodalmi műsorok a megyei múzeumban, a vármegyeházán, a Babits Mihály Emlékházban – ahol a 70 éve született Baka István költőre emlékeztek –, valamint az Irodalom Háza - Mészöly Miklós Emlékházban is.
Június–augusztus
A szekszárdi önkormányzat ez évben is biztosította a családoknak az ingyenes
napközit és gondoskodott a rászoruló gyermekek térítésmentes étkeztetéséről.
Július 26.
A város több pontján felújították a járdákat, illetve új járda építésére került sor
a Rozsnyai Mátyás és a Holdfény utcában. A városközpontban díszburkolatot
kapott a Várköz és a Széchenyi utca 53-ig terjedő része, valamint a Perczel Mór
utcai (volt Tambov lakótelep) járda. Augusztusra befejeződött a Rákóczi utcában a Mátyás király utcától a Damjanich utcáig terjedő szakasz díszburkolatának a lerakása.
Július 27.
A Családbarát Strand- és Élményfürdő ebben az évben csatlakozott a Strandok
Éjszakája országos eseményhez. Az önkormányzat nagycsaládosokat látott vendégül, 95 család élt a lehetőséggel.
Augusztus 4.
A tehermentesítő úton a Pollack Mihály utca északi végétől a MOL kútig, három és fél kilométeren megújult az aszfalt. A Szentgyörgyi Albert utcai csomópontnál pedig ezentúl jelzőlámpa segíti a forgalom irányítását.
Augusztus 7.
Ács Rezső polgármester köszöntötte a város új, magyar polgárait. Magyar gyökerekkel rendelkező Joachim és Andreas Koch, a Jako Fémárugyár Kft. ügyvezetői ünnepélyes keretek között tették le állampolgári fogadalmukat. A 2004 óta a
városban élő vállalkozók jelentős támogatói is Szekszárdnak.
Augusztus 12.
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Megújult a Jókai és a Csokonai utca járdája 90 millió forintból.
Augusztus 17.
Elektromos járművek töltését szolgáló állomást adtak át a Családbarát Strandés Élményfürdő parkolójában.
Augusztus 20.
Az államalapítás ünnepén egész nap programok várták a város lakóit. A gyermekes családokat a Bazsarózsa Népi Játékpart csodái várták a vármegyeháza
kertjében, majd a Band Of StreetS utcazenekar, valamint „Virtus” címmel Duda
Éva koreográfus-rendező társulata szórakoztatta a közönséget. A városi ünnepséget látványos, zenére komponált tűzijáték zárta.
Augusztus 25-26.
A Megyei Jogú Városok XV. Sporttalálkozóján erdei és vízi öttusában, mini fociban, strandröplabdában, tekében, sárkányhajózásban és városismereti vetélkedőn mérték össze tudásukat a résztvevők Nyíregyházán. Szekszárd város csapata a második helyen végzett, így 2019-ben a megyeszékhely rendezi meg az eseményt.
Augusztus 26.
A mandátumáról májusban lemondott dr. Mezei László képviselő helyére az
MSZP Murvai Árpádot delegálta a testületbe.
Augusztus 30.
Térképalapú, internetes műszaki nyilvántartási rendszer készült az önkormányzat cégei, a polgármesteri hivatal dolgozói és a lakosság számára. Az adatbázis
többek között tartalmazza az utcaburkolatok, az önkormányzati tulajdonok, a
szennyvízhálózat és a fakataszter adatait.
Szeptember 2-4.
Komoly károkat okozott a vihar és a több napos esőzés a megyeszékhelyen. Az
erős szél fákat döntött ki. Az önkormányzat a lakosság segítségét kérte a közterületeket elborító falevelek, ágak eltakarításában.
Szeptember 20.
Szorgos kertművelőket díjazott a város önkormányzata. A Fecske ház melletti
közösségi kertben a „Legszebb konyhakert” verseny négy kategóriájában osztottak ki elismerő oklevelet és ajándékcsomagokat. Díjazottak: a közösségi kert kategóriában Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakiskola csapata, Zártkert/vegyes
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kategóriában Farkas János és felesége, Zártkert/zöldséges kategóriában
Csankóné Csekei Edit, Mini kategóriában dr. Csákiné Jilling Zsuzsanna.
Szeptember 30.
Az önkormányzat sírkertek üzemeltetésére kiírt pályázatát a Pantheon Kft.
nyerte. A Nyakas Gábor vezette cég szakmai, személyi, technikai feltételeknek
megfelelve az alsóvárosi, az újvárosi és a szőlőhegyi temetőket gondozza, ellátja
a kegyeleti teendőket.
Október 4.
Az önkormányzat az iskolafenntartóval és a szülőkkel közösen oldotta meg a
Baka István Általános Iskola első- és második emeleti vizesblokkjai felújítását.
Október 5-18.
Az önkormányzat és a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a város
szervezett tűzvédelmének 145 éves jubileuma alkalmából alkotói pályázatot írt
ki óvodásoknak, kisiskolásoknak és felső tagozatos diákoknak. A pályázat győztesei: az óvodások közül az I. számú Óvoda Kindergarten „Virág” csoportja az
„Erdőtűz”, az általános iskolai kategóriában Baranya Liliána „A házunk megmentése” és Sipter Gergő „Őrangyalunk” pályamunkával.
Október 13.
Generációk Parkja közösségi tér kialakítására meghirdetett pályázaton az önkormányzat 139 millió forintot nyert.
Október 16.
Parkoló és járda épült az Újvárosban. A Kadarka utcában 670 m2 területen 28
parkolóhelyet építettek díszburkolattal, a kényelmes megközelítést pedig 70 m új
járda könnyíti meg. A 20 millió forintos beruházás a Jövőnk Térsége Területfejlesztési Alapítvány és az önkormányzat saját hozzájárulásából valósult meg.
Október 18-20.
A megyeszékhely szervezett tűzvédelmének 145. évfordulóját a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a város önkormányzata közösen ünnepelte. A
hivatásos és az önkéntes egyesületek járműveinek felvonulását követően az érdeklődők a szertárakat is megtekinthették. Ács Rezső polgármester elismerését
fejezte ki a település tűzoltóinak és a város lehetőségének függvényében történő
támogatását ígérte.
Október 20.
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22 új parkolóhely épült a Zöldkert utcában és a Bottyánhegyen. Ezzel együtt az
elmúlt két évben százzal bővült a parkolási lehetőség a városban.
Október 25.
Családbarát Önkormányzat címet kapott Szekszárd önkormányzata a Nagycsaládosok Egyesületétől. Az oklevelet Ács Rezső polgármester vett át a Parlamentben. A megtisztelő címre a város komplex tervjavaslatokkal pályázott,
amelyben szerepelt óvodafejlesztés, bölcsődei férőhelybővítés, óvodai sportpályaépítés, hathetes csecsemők ultrahangos szűrésének költsége, a Háry János Mesefesztivál, az ifjú tehetségek támogatása és családoknak kínált színes szabadidő
programsorozat.
Október 26.
Ács Rezső polgármester adta át az intelligens gyalogátkelőhelyet a Szent István
téren. Ezen a ponton naponta hatezer autó halad át veszélyeztetve a gyalogosokat. A kivitelező, a Pearl Enterprises Kft. érzékelőket helyezett el, amelyek jelzést adnak az útba beépített LED lámpáknak, így figyelmeztetve az autóst a
járókelő jelenlétéről.
December 2-23.
A város által megrendezett „Szekszárdi advent 2018” ünnepi műsorsorozat keretében a Babits Mihály Kulturális Központ programok sokaságával várta az érdeklődő városlakókat a Béla király téren és a kulturális központban. Hét közben
hagyományosan a Mentálhigiénés Műhely szervezésében „Élő szeretet embertársainknak” programsorozat keretében civil szervezetek, iskolák kaptak bemutatkozási lehetőséget, míg hétvégeken tömegeket mozgató koncertek szerepeltek a
kínálatban.
December 3.
A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napján a megyei érdekképviseletek vezetői
kerekasztal-beszélgetésén dr. Haag Éva alpolgármester az egyesületeket az önkormányzat támogatásáról biztosította.
December 7.
Második alkalommal rendezték meg az évzáró szponzori fogadást, a kulturális
eseményeket bőkezűen támogató helyi vállalkozóknak. A mecénási szerepkört
méltatta és honorálta a város önkormányzata és a kulturális központ. Ács Rezső
polgármester köszöntője és Zsikó Zoltán ügyvezető beszámolója után a szponzorok gyémánt-, arany-, ezüst- és bronz fokozatú elismerésben részesültek. Gyémánt fokozatú támogatók: MVM Paksi Atomerőmű, Szekszárdi Vagyonkezelő
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Kft., Tarr Kft., Tolnagro Kft. Arany fokozatú támogatók: Adval Tech Kft.,
Alisca Bau Zrt., Szerencsejáték Zrt.
December 12.
Karácsonyra ebben az évben is ajándékcsomagokkal kedveskedett az önkormányzat a város 62. évüket betöltött lakóinak. A regisztrációhoz kötött lehetőséggel 3700-an éltek.
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II. Gazdaság
Január-december
Tőzsér Béla biomérnök a mikroalga szaporítás és felhasználás lehetőségeivel foglalkozik, amelyekből tiszta energia nyerhető. Szaporításuk legfőbb feltétele a jó
ivóvíz. A kutató az Envihorizont Kft. és Envirosan Bt. képviseletében számos
nemzetközi tudományos és üzleti konferencián vett részt.
Február 6.
Horváth István országgyűlési képviselő meghívására agrárfórumot tartott Kis
Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, aki kiemelte, hogy 2010
óta megyénkbe 40,4 milliárd forint vidékfejlesztési támogatás érkezett. Vendégh
Edit az agrárkamara megyei elnöke a falugazdászok munkájának hatékonyságát
méltatta.
Február 9.
Horváth István országgyűlési képviselő meghívására, a magyar méz védelmében
Erdős Péter EP-képviselő ismertette azt a méz-jelentést, amelyet az Európa Parlament Mezőgazdasági Bizottsága elfogadott a hamisítások ellen. Horváth István kijelentette, hogy a méhészet ügyét a törvényhozás szintjén kell kezelni.
Kersák Róbert, a méhészeti egyesület helyi képviselője a Mézes reggeli programról szólt, amely által a megyében 8000 óvodás és kisiskolás étrendjébe kerülhetett
méz.
Február 28.
A Ferropatent cégcsoport szekszárdi telephelyén 360 millió forintos beruházással új üzemcsarnokot adott át Rákossy Balázs államtitkár, Horváth István országgyűlési képviselő, államtitkár, Ács Rezső polgármester és Szabó Sándor a
cég tulajdonos-vezérigazgatója.
Március 3.
Szekszárd és Eger között ismét megrendezték a Bikavér párbajt Budapesten, a
Corinthia Hotel pazar miliőjében, ahol 18 egri és 15 szekszárdi pincészet mutatta be borát és a kékfrankos házasításokkal ismerkedtek a résztvevők.
Március 9.
Kikotorták a Séd-patak medrében a 2 km hosszan lerakódott iszapot mintegy
9,8 millió forintból a vasúti átjáró és a Magura-patak közötti szakaszon. A
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vízügyi igazgatóság a Szekszárd–Báta főcsatorna megtisztítását is elvégezte.
Március 12.
A 21. Mundus Vini tavaszi nemzetközi borversenyen Németországban a Bodri
Pincészet 2015-ös Optimus Cuvée-je aranyérmet, a Takler Pince 2015-ös Bikavére ezüstérmet nyert. A 6770 bor közül a magyar borászok 4 aranyat és 11 ezüstöt szereztek.
Március 22.
A Szekszárdi Borvidéki Borversenyre 232 tételt nevezett be 47 termelő, amelyeket 8 bizottság bírált 100 pontos rendszerben. Horváth István államtitkár kijelentette: az elmúlt 10 évben megduplázódott a palackos borok száma, és egyre nő
a borvidék presztízse. A Legjobb vörösbor és a Szekszárd Város Bora címért 10
bikavér, 8 kékfrankos és 2 kadarka versenyzett, a fiatal borászok 11 mintát neveztek be a 7 tagú csúcs zsűri elé. A szervező Szekszárdi Hegyközség bejelentette, hogy a Legjobb vörösbor díjat a Bodri Pincészet No. 1 2012 vörösbora érdemelte ki.
Március 26.
A gépészmérnök és szőlész-borász képzés infrastrukturális hátterének kiépítésére
700 milliós beruházás indult a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán.
Április 5.
„Változik a klíma, nekünk is változni kell” címmel konferenciát tartottak a
vármegyeházán, amelyen Ács Rezső polgármester és Fehérvári Tamás megyei
közgyűlési elnök mondott köszöntőt, majd Bándi Gyula egyetemi tanár, Kővári
László agrármeteorológus, Vendégh Edit agrárkamarai elnök és Baloghné Gaál
Zsófia, a Zöldtárs Alapítvány titkára adott tájékoztatást. A klímastratégiáról
Istlstekker Lídia számolt be, és az I. Béla Gimnázium hallgatói is előadást tartottak.
Április 19.
Pénzügyi tanácsadó irodát hozott létre Szekszárdon a Magyar Nemzeti Bank
Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központja, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat működtet az Augusz I. utca 9-ben. Személyre szabott tanácsadással, tájékoztatókkal és alkalmazásokkal segítik a környékbelieket tudatos döntéshozatalban. Ács Rezső polgármester megnyitón elhangzott véleménye is az volt, hogy
sok probléma elkerülhető, ha az emberek pénzügyi döntés előtt hiteles tanácsokat
kapnak.
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Április 28.
Második alkalommal rendezték meg a Bikavér Borongolót a város északi részén
található 10 pincészet összefogásával, amelyre 500 borturista érkezett. Az italokon kívül házi finomságokkal is várták az érdeklődőket.
Május 11-13.
Tíz szekszárdi borászat és 14 étkes kocsi (food truck) részvételével másodszor
rendezték meg a „Szekszárdi TARR Bortavasz és Food Truck Show”-t a Béla
király téren. A kiváló borok mellett az ételek kínálatának újragondolt, technikailag tökéletesített verzióit ízlelhette meg a nagyszámú érdeklődő.
Május 14.
A neves bormustrán, a Mondial du Rose versenyen 3 aranyérmet nyertek a szekszárdi borászok – Bodri Pincészet, Dúzsi Tamás és Családja Pincészet,
Vesztergombi Pince –, így a hazai borvidékek képviselői közül a legeredményesebbek lettek.
Május 21-22.
Egy arany- és egy ezüstérmet nyert a Bordeaux-i Challenge International du Vin
borversenyen, a Szekszárdi borvidéken termelő Lajvér Borház.
Május 24.
A Szekszárdi Boregyetem Tavaszi rozé kavalkád című borkóstolója a PTE szekszárdi karán zajlott, ahol Dúzsi, Eszterbauer, Mészáros, Módos, Prantner és
Schieber borokat lehetett ízlelni.
Május 26.
Hét pince borait lehetett kóstolni Istifán-gödrében, ahol nyári melegben tartották a XIII. Szent Orbán borünnepet.
Június 2.
Az Országos Borversenyen nagyarannyal ismerték el a Takler Pincészet 2015-ös
bikavérét. A Fritz Pincészet vörösboraival négy aranyérmet is begyűjtött.
Aranyérmes lett még: Bősz Adrián, Eszterbauer Borászat, Schieber Pincészet.
Június 3.
Kékfrankos szőlővirágzás ünnepet tartott a Dicenty Dezső Kertbarát Kör harmadízben a Mészáros Pincészetben. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Kiss Eliza
miniszteri biztos, majd neves szakemberek előadásai hangzottak el. Dr. Kozma
Pál a PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet nevében örömét fejezte ki a
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fajta megújításáért. Kiemelte, hogy a kékfrankos jövőjéért a kutatóintézet kísérletbe fogott Szekszárdon, ezért Mészáros Pál birtokán 167 anyatőkét ültettek
el, kialakítva egy 24 klónt számláló génbankot.
Június 5.
Ács Rezső polgármester példaértékűnek nevezte a CabTech Kft. társadalmi szerepvállalását. A cég ezúttal az 1-es és 2-es számú, valamint a Gyermeklánc óvodát támogatta 1 millió forint értékű eszköz beszerzésével. A gyermekek, szülők,
dolgozók nevében Sebestyén Györgyi vezető köszönte meg az ajándékokat.
Június 7.
Nagyszabású rehabilitációs állásbörze várta a megváltozott munkaképességűeket a PTE szekszárdi karán, ahol Czibere Károly államtitkár hangsúlyozta,
hogy minden támogatást meg kell adni a munkaerőpiaci belépéshez. A foglalkoztatási rehabilitáció keretében a cégeknek bértámogatás igénylésére nyílik lehetősége, amelyet 2017-ben 40 milliárd forintra emelt a kormány. Ács Rezső polgármester kiemelte: fontos, hogy a megváltozott munkaképességűek érezzék, valódi
munkát végeznek.
Június 12.
A kékfrankosok szekszárdi borversenyén 12 ország 150 termelője vett részt,
amelyen 3 burgenlandi osztrák pincészet kapott nagydíjat. A helyiek közül a
Halmosi Pincészet, a Takler Borbirtok, Dúzsi Tamás és Családja Pincészet és a
Bodri Pincészet nyert aranyérmet. A Bayer cég különdíját a Mészáros Borház
nyerte. A megmérettetéshez konferencia is kapcsolódott.
Június 17-18.
10 pincészet összefogásával 7. alkalommal rendezték meg az Iván-völgyi Kadarkatúra programjait. Mintegy 1000 borturista tapasztalhatta a pincészetek
vendégszeretetét és kóstolhatta kiváló borait.
Június 19.
Az országban elsőként megkötötték a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közötti Tolna megyei együttműködési megállapodást, amely az agrárszakképzés megerősítését szolgálja, és amelyet Román István helyettes államtitkár és Vendégh Edit a NAK megyei igazgatója írt alá.
Július 5.
A kedvezőtlen időjárás miatt jelentősen emelkedtek a szekszárdi piac árai. Rekordot döntött a kajszibarack ára, amelynek kilójáért 750 forintért kértek az
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árusok.
Augusztus 1.
Felhőszakadás zúdult a városra. A Pázmány téren fa dőlt az iskola területére
leszakítva a villanyvezetéket.
Augusztus 1-12.
A Hegyközségi Tanács a Szekszárdi Borvidéken a szüret kezdetét a meleg nyár
miatt e korai időpontban határozta meg. Csak a szüret megkezdése után kaphattak származási lapot a szőlősgazdák. A szekszárdi borvidék 2400 hektáros szőlőterületén az Irsai Olivér szedésével indult a szüret. A korai fajták mustfoka
18-19 volt.
Szeptember 15.
Magyarország Legszebb Birtoka országos verseny során a szakmai zsűri 48 jelölt közül választotta ki az abszolút győztest. A Szőlészet-borászat kategóriában a szekszárdi Mészáros Borház kapta a díjat.
Szeptember 27.
Hetven éve kezdte szakmáját Hradek Károly szekszárdi órásmester. Hírnevének
köszönhetően antik órák javítására még külföldről is kap megrendelést.
- Az Ép-Gépész Holding Kft. legújabb épületgépészeti szakáruházát avatták fel
a Páskum utcában. A 380 milliós beruházással új munkahelyek teremtődtek a
városban.
Szeptember 29.
A szekszárdi Ferropatent Zrt. 4600 négyzetméteres új üzemcsarnokkal bővült 2
milliárd forintos beruházással. A technológiai fejlesztéssel a vevők igényei szerint vágják méretre az acéllemezeket.
Október 4.
Az Agrárképzők Napján 130 pályaválasztás előtt álló tanuló vett részt az AM
Dunántúli Agrárszakképző Központ Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (továbbiakban: Csapó szakgimnázium)
rendezvényén, ahol a résztvevőknek bemutatták Tolna megye mezőgazdasági és
élelmiszeripari képzését, legkiemelkedőbb partnereit, gyakorlóhelyeit.
Október 16.
A városban hőszigetelő anyagokat gyártó Austrotherm Kft. háromszáz milliós
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ráfordítással, saját erőből 2000 négyzetméteres új raktárcsarnokot és árukiadó
teret épített az ipari parkban. Az épületet a cég tulajdonosa, Peter Schmidt, Ács
Rezső polgármester, Horváth István országgyűlési képviselő és Bozsaky János
ügyvezető avatta fel.
Október 18.
Szekszárdon is látható volt a mintagyári megoldásokat bemutató Ipar 4.0 Mintagyár Országjárás, azaz a virtuális gyárlátogatás és technológia workshop.
November 24.
- Horváth István országgyűlési képviselő meghívására érkezett Szekszárdra dr.
Nagy István agrárminiszter, aki elmondta, hogy hamarosan megoldódik az osztatlan közös területek sorsa, egyszerűsödik a termőföldek adásvétele, a kormány
segíti a nemzedékváltást.
- A XV. Magyarországi Újbor és Sajtfesztivál keretében hirdették ki Magyarország Legjobb Újbora címet elnyert pincészetek névsorát. A legjobb 15 újbor között három szekszárdi borvidéki is szerepelt: a Prantner Pince szekszárdi rozéja,
a Lajvér Borház rose cuvée-je és a Takler Pincészet szekszárdi pinot noir rose-ja.

III. Oktatás, nevelés
Január-szeptember
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola által szervezett tematikus és szabadidős (síoktató, módszertani, napközis, nyári, főző) táborokban 409 tanuló
vett részt.
Február 13.
A Garay gimnázium tanulói a pénzügyi tudatosság jegyében megismerkedtek a
Magyar Államkincstár „JátéKincstár” nevű applikációjával, amelynek megértésében segítségükre volt Balatoni Ildikó pénzforgalmi elnökhelyettes és Fehér János megyei igazgató.
Március 13-14.
A Garay gimnázium 21. alkalommal adott otthont a Garay-napok keretében a
Kárpát-medencei Kőrösi Csoma Sándor földrajzi, „Az én Pannóniám” vers- és
prózamondó versenynek, amelynek fődíjasa Loboda Izabella garaysta diák lett.
Nívódíjat Oláh Péter, a gimnázium tanulója vehetett át. A diákigazgató címet
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Simon Anett és Dahud Emil 11. D osztályos diákok nyerték el. A gimnázium
kulcsait Ács Rezső polgármester és Gerzsei Péter tankerületi igazgató adta át.
Március 22-23.
Az I. Béla Gimnáziumban 14. alkalommal rendezték meg a Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, amelyen az informatikában tehetséges általános és középiskolás tanulók mérettették meg munkáikat. Számítógépes animáció kategóriában díjat nyert Szabó Zsófia, az iskola tanulója.
Április 13.
Sok szakmába nyerhetett betekintést több száz diák a Szakmák éjszakája programsorozaton, amelyet a Szekszárdi Szakképzési Centrum 4 tagintézményében
rendeztek. A pályaorientációs napon Ábrahám Norbert főigazgató és Ács Rezső
polgármester indította útjára az éjszakába nyúló eseményt. A polgármester kiemelte, hogy a város mélyen elkötelezett a szakképzés fejlesztésében a Modern
Városok Programban, ezért indult el új ösztöndíj rendszer és a városunkban való
letelepedési támogatás a képzettség megszerzése után.
Április 22.
A Föld napján a PTE szekszárdi kara fennállása 40. évfordulójának zárásaként
a gyakorlóiskola diákjai 40 őshonos magyar fát ültettek el a kar udvarán: gyümölcsfákat, kocsányos tölgyeket és kislevelű hársfákat.
Április 23-27.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola is bekapcsolódott az EMMI által
támogatott a Föld fenntarthatósága, védelme érdekében meghirdetett projektbe.
A témahét célja volt, hogy a tanulók ismerjék fel: „az egészség és a környezet
tisztasága nagy kincs”, és az ezért való munkálkodásnak nagy lehetőségei vannak.
Május 31.
„A jól működő oktatásban közös a felelőssége a pedagógusoknak és az önkormányzatnak” – jelentette ki Ács Rezső polgármester a városi Pedagógusnap alkalmából a kulturális központban, ahol a koccintást követően Malek Andrea és
zenekara szórakoztatta az ünnepelteket.
Június 2.
A Dohányzásmentes Világnap alkalmából „Ne gyújts rá! A cigi égő!” címmel
rendezett városi szemléletformáló és prevenciós programot a Balassa János Kórház Egészségfejlesztő Irodája a CORA Alapítvány, az Önkormányzat és a Polip
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Egyesület együttműködésével a Prométheusz parkban és a Garay gimnázium
dísztermében. A helyszíneken előadásokra, szív-érrendszeri szűrésekre, sport- és
kulturális programokra került sor.
Június 16.
Mini KRESZ-parkban gyakorolhatták a helyes közlekedést az óvodások és iskolások a Béla király téren. Ács Rezső polgármester egy városunkban tartott közlekedésbiztonsági konferencia után a helyszínen kijelentette, hogy a felnövekvő
nemzedékek számára is fontos szerep jut a közlekedési tudatosság kialakításában.
Június-december
- A Szekszárdi Garay János Gimnázium sikeres pályázat eredményeként Tolna
megyében egyedüliként megkapta a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet.
Ezzel egyike lett a Dél-Dunántúlon hasonló címet elnyert 4 iskolának.
A HVG „100 legjobb gimnázium” című kiadványában 7 mutató alapján 2018ban a Szekszárdi Garay János Gimnázium az 55. helyet szerezte meg az országos rangsorban. Vidéki gimnáziumok között a 30. Történelem emeltszintű érettségiben a 17., matematikából a 24. helyen végzett. A 2018-ban végzett tanulók
közül 82 fő (90%) fő folytatta felsőoktatási tanulmányait Magyarországon.
- A Garay gimnázium tanulója Guld Csenge az OKTV magyar nyelv és irodalomtantárgyból nyújtott kiváló teljesítménye (3. hely) elismeréseként Tehetségútlevelet kapott.
- A Garay gimnázium a keszthelyi Helikon ünnepségen a dunántúli gimnáziumok és művészeti szakgimnáziumok vetélkedőjén 5 arany-, 6 ezüst-, három
bronzéremmel és 3 különdíjjal a hatodik helyen végzett.
Július 1.
A Dienes Valéria Általános Iskola hetedikesei a „Határtalanul” program keretében eljutottak Erdélybe. Megtekintették Nagyvárad, Kolozsvár nevezetességeit,
a csíksomlyói kegytemplomot. Megemlékeztek Tamási Áronról Farkaslakán, és
túráztak a Hargitán.
- Ganczer Nándor a Garay gimnázium 9. osztályos tanulója maximális pontszámmal nyerte meg a Curie Matematika Emlékversenyt.
- Prof. dr. Horváth Béla, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának (továbbiakban PTE KPVK) korábbi dé17

kánja nyugdíjba vonult. Az oktatást, kutatómunkát folytatva, Illyés Gyuláról
szóló nagymonográfia megírásába kezdett.
Július 8–14.
A Nyitott Világ Alapítvány 15. alkalommal szervezte meg hagyományos bécsi
kirándulását, ahol a nyelvtanuláson kívül a diákok az osztrák főváros nevezetességeivel is megismerkedtek.
Július 27.
PTE KPVK új dékánja Prof. dr. Szécsi Gábor. Fontosnak tartja, hogy a szekszárdi kar életképes, jövőképpel rendelkező intézmény legyen. Célja a meglévő
alapképzések létszámának megtartása, esetleg növelése, illetve az alapszakokra
épülő mesterképzés bővítése.
Augusztus 11–17.
A Nyitott Világ Alapítvány 18. alkalommal szervezte meg Fadd-Domboriban a
nyári nyelvtáborát.
Augusztus 12.
A Garay gimnázium és a kolozsvári Báthory István Elméleti Lyceum matematika táborát Torockón szervezték meg a Nemzeti Tehetségprogram keretében.
Szeptember 3.
A 2018/2019-es tanévben 358 első osztályos tanuló kezdte meg tanulmányait a
városban. Az önkormányzat ajándékát Ács Rezső polgármester személyesen vitte el a Dienes Valéria Általános Iskolába, 57 első osztályosnak kívánva eredményes tanulást, a tanároknak türelmet és jó munkát. A város összes kisiskolása
megkapta a Szekszárd új logójával díszített tornazsákot.
Szeptember
PTE KPVK tanévnyitóján dr. Haag Éva alpolgármester köszöntötte a hallgatókat. Hangsúlyozta, hogy Szekszárd nemcsak a bor városa, hanem megbecsült
egyetemi város is.
Szeptember 15.
A szürethez kapcsolódó szokásokkal, hagyományokkal ismerkedtek az ovisok az
I. számú Óvoda Kindergarten Kölcsey, Wosinsky és Bajcsy-Zsilinszky utcai intézményében.
Szeptember 21.
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Dr. Nagy Janka Teodórát, a PTE Szekszárdi karának tudományos és innovációs
dékán-helyettesét egyetemi tanárrá nevezte ki a köztársasági elnök.
Szeptember 22.
A Garay gimnázium diákjai a kolozsvári diákokkal együtt történelem tehetséggondozó táborban vettek részt Torockón. A rendezvény létrejöttéhez a város
humán bizottsága is hozzájárult.
Szeptember 24-29.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 35 német nyelvet tanuló hetedik
és nyolcadikos tanulója nyelvgyakorlás céljából egy hetet töltött a németországi
Rodenbachban.
Szeptember 27.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban a pedagógusokat tájékoztatták az intézmények oktatási-nevelési céljait segítő múzeumi rendezvényekről.
Szeptember 28.
Városi ismeretterjesztő akciót rendezett a kórház Egészségfejlesztési Irodája,
hogy felhívja a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségek veszélyeire. Az eseményhez csatlakozott a Gyakorló-, a Garay és a Dienes általános iskola is.
Október 5.
A belügyi középiskolások Országos Haditorna megyei versenyén első helyezett
lett a Csapó szakgimnázium kettes számú csapata.
- Különféle szakmákkal ismerkedett 240 általános iskolai tanuló a Nemzeti Agrár Kamara Tolna Megyei Szervezete és a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának támogatásával rendezett
Agrárképzések Napján.
- A Szekszárdi Szent József Katolikus Iskolaközpont ötödik alkalommal csatlakozott az országos „Stop Szorozz! Állj és Számolj!” játékos matematika versenyhez. A győzelmet a Babits iskola Matemágusok csapata szerezte meg, a második helyen a katolikus iskola Nagyzoknik és a Baka iskola VIPTeam triója
osztozott. A harmadik helyezettek a Baka-sulisok lettek.
Október 6.
A Csapó szakgimnázium belügyi hallgatóinak Németh Attila, Végh Csaba, Sárközi Ádám, Kuti Gergő összetételű csapata nyerte meg a megyei rendőrkapitány19

ság által rendezett Perczel Mór Rendészeti Versenyt.
Október 10.
A Rákóczi Szövetség által szervezett kiránduláson öt garays diák ismerkedett a
Partiummal.
- Az ország 1000 középiskolájának ranglistáján a Szekszárdi Garay János Gimnázium a 82. helyet érte el.
Október 16.
A Kenyér Világnapja alkalmából a Csapó szakgimnázium diákjai a hazánkban
élő nemzetiségek kenyereit mutatták be a Garay téren. A program megnyitóján
Ács Rezső polgármester köszöntötte a részt vevő óvodásokat, általános iskolásokat.
Október 25.
„Menő Menza Kialakítása” címmel nyert pályázatot a Csapó szakgimnázium,
amely lehetővé tette a kirándulások és a receptverseny szervezését, főzőiskola
megrendezését, ételallergiáról szóló előadások tartását, az ebédlő bútorzatának
cseréjét és ivóvíz automaták beszerzését. A pályázat záró rendezvényére a Baka
István Általános Iskola aulájában került sor.
November 6.
A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 16. alkalommal szervezett névadója
tiszteletére irodalmi és művészeti versenyt. A versmondó, ének- és kommunikációs versenynek 97 résztvevője volt.
November 10.
Hagyományos német nemzetiségi napot tartottak a Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskolában, amelyen mindig fontos szerepet kap a tradíciók megtartása, az ismeretek bővítése és a pedagógiai módszerek.
November 15.
A Dienes Valéria Általános Iskola három szintjén 28 millió forint összegű mosdó felújítást végeztek. A város és a tankerület 23, a szülők 5,3 millió forinttal
járultak hozzá a beruházáshoz.
November 23.
Garay János Gimnáziumban pályaorientációs napot tartottak, amelyen budapesti és vidéki egyetemek mutatkoztak be.
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December 12.
A PTE KPVK a Családok Éve tiszteletére Család Akadémia címen rendezvénysorozatot indított. Ács Rezső polgármester a megnyitón hangsúlyozta, hogy az
akadémia jelentősége az, hogy egyszerre szól az időseknek és a fiataloknak.
- Új kutató-szolgáltató központok megalakítására és működtetésére írt alá
együttműködési megállapodást a város és a PTE KPVK. A Kar célul tűzte ki a
regionális innovációs folyamatok megalapozását, összehangolását.
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IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Január 19.
Dr. Haag Éva alpolgármester és Szörényi László irodalomtörténész köszöntőjével kezdődött a XV. Mészöly Miklós Emléknap a Művészetek Házában. Mészöly és a film kapcsolatáról beszélt Gelencsér Gábor, Baka Tünde és Surányi
András, majd levetítették a 2010. évi Mészöly Miklós-díjas íróról, Péterfy Gergelyről készült filmet, Kis Pál István és Gacsályi József alkotását. Átadták a
Mészöly Miklós Emlékplakettet, amelyet 2018-ban Szörényi László irodalomtörténész érdemelt ki. Mészöly Miklós-díjas Lábass Endre író lett. Az emléknapon közreműködtek az előző napon rendezett Mészöly Miklós Vers- és Prózamondó Verseny győztesei, valamint a Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy Valér
vezényletével, Lozsányi Tamás orgonaművész, Szabados Balázs (zongora), Szeri
Viktória, Miller Conran (gitárduó), Sándor Sebestyén Ábel (trombita). Az író
szülőházán levő emléktábla megkoszorúzása után az Irodalom háza –Mészöly
Miklós Emlékházban beszélgetés zajlott a kitüntetettekkel. Az emléknap Polcz
Alaine könyvtombolájával ért véget. Január 18-án a megyei múzeumban
Ablonczy Anna képes emlékezést vezetett Polcz Alaine Erdélyben címmel, közreműködött Rubányi Anita és ifj. Töttős Gábor. Ezután a Művészetek Házában
bemutatták Gaál István Magasiskola című, Mészöly novellából készült filmet.
A vetítésen részt vett Ragályi Elemér operatőr is.
Január 22.
Magyar Kultúra Napján a kulturális központban Bartók és Kodály zenekari és
énekkari kompozíciói, népdal feldolgozásai hangzottak el, eredeti népzenei forrásokkal kiegészítve. Horváth István államtitkár köszöntője után a műsort Sebő
Ferenc szekszárdi születésű Kossuth-díjas népzenekutató vezette.
- A Tolna Megyei Művészetért plakett szekszárdi díjazottjai voltak: Biszák
László festő, Csele Lajos zenekarvezető és Kindl Gábor producer, forgatókönyvíró.
Január-december
Az Sz+C Stúdió Kft. vitrintárlatában V. Kozák Éva és Balogh László alkotásai voltak láthatók.
Február 2-4.
12. alkalommal rendezték meg a Kultúrházak éjjel-nappal programjait, amely
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országosan a „Helyben van a sokszínűség” címet viselte. A kulturális központban a látogatók nyitott próbákon tekinthették meg a különböző csoportok munkáját.
Február 6.
Képek és képzetek címmel Szakolczay Lajos művészetkritikus nyitotta meg
Kamondy Gabriella képzőművész és Kis Pál István költő vers- és fotókiállítását
a kulturális központban.
Február 19.
A Szekszárd Big Band teltházas színháztermi nagykoncertjén Pecze István
művészeti vezető irányításával 39 éve működő együttes sztárvendége Gájer Bálint, a swing hercege volt.
Február 22.
25 éve szervez a megye általános iskolásainak természetismereti versmondó versenyt a kulturális központ. A 70 induló közül a legjobbak ajándékot kaptak. A
rendezvény 2009 óta viseli a természettudós, dr. Hollós László nevét.
Február 24.
A Földesi Lajos vezette Szekszárdi Kamarazenekar ismét meghívta a fiatal magyar tehetségeket a Művészetek Házában rendezett teltházas koncertjére.
Március 14.
A Tolnai nemzetőrség szerepe 1848-1849-ben címmel rendhagyó történelemórát
tartott dr. Dobos Gyula történész száznál több diáknak és felnőttnek. A programot az Új Nemzedék Közösségi Tér és a Babits Mihály Kulturális Központ
szervezte, közreműködtek a Rády József huszárbandérium tagjai. Az előadást
fáklyás felvonulás követte.
Március 22-29.
A megyei könyvtár is részese az országos Internet Fiesta programnak, amelyen
digitális oktatás, előadások, játékok, kirándulás, ingyenes beiratkozás és kedvezmények várták az érdeklődőket.
Március 26.
A Léleképítőn prof. dr. Csókay András világhírű agysebész tartott előadást
Idegsebészet és misszió címmel.
Április 6.
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Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért című, Nagy Janka Teodóra által
írt könyv bemutatóját tartották a szekszárdi egyetemi karon. A kötetet, valamint Szabó Géza Szekszárd alsóvárosi térképek című kiadványát a Szekszárd
Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület adta ki.
Április 15.
3 megyéből 15 kórus vett részt a XLII. Bárdos Lajos „Éneklő ifjúság” című, minősítéssel egybekötött díszhangversenyen. A Naszladi Judit gimnáziumi énektanár szervezte eseményt Horváth István államtitkár nyitotta meg. A Garay gimnázium leánykara és német nemzetiségi kórusa A-kategóriás arany minősítésben
részesült. B-kategóriás aranyat nyert a Dienes iskola gyermekkara és nemzetiségi
kiskórusa, míg a Szekszárdi Szakképzési Centrum kamarakórusa ezüstminősítést szerzett.
Április 18.
A város és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából ingyenes
nagykoncerttel várta az Alisca Brass Band a közönséget. A Maul Péter vezette
Prima-díjas és Tolna megye Művészetéért elismeréssel kitüntetett kiemelt művészeti együttes teltház előtt szórakoztatta a közönséget a kulturális központban.
Április 24.
Szekszárdon is nagy érdeklődést váltott ki a kulturális központban megrendezett „Hangszert a kézbe!” című országjáró zenei játéktér és ismeretterjesztő sorozat, amely egyszerre volt hangszersimogató, klasszikus, nép- és könnyűzenei
bemutató egyszerre.
Május-június
Darvas Ferenc író-költő ezúttal is köteteiből ajándékozott a Palánki úti, a
Mérey utcai és a Bátaszéki Szivárvány Idősek Otthonának.
Május 12.
A Család nemzetközi napja alkalmából Családi napot tartottak a Babits Mihály
Emlékházban, ahol dramatikus játék, rajzolás, meseelőadás és tárlatvezetés várta az érdeklődőket.
Május 19.
A Röpülj páva! szereplői a Babits Mihály Kulturális Központban adtak nagysikerű műsort Szalonna és Bandája kíséretével. Baranya, Somogy, Tolna és a
Vajdaság táncosai, zenészei, szólóénekesei, valamint a közös koreográfia elkápráztatta a közönséget.
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Május 26-27.
A 3. Háry János Mesefesztiválon a Városi Gyermeknappal egybekötve a mesék
városává változott Szekszárd. Az óriási érdeklődéssel kísért 64 programon több
száz fellépő várta a kicsinyeket. Témája ezúttal Mátyás király volt, olvasásra,
mesehallgatásra buzdítva. Az eseményből a városvezetők is kivették részüket,
így dr. Haag Éva és Ács Rezső is mesét mondott a hallgatóságnak.
Május 31.
Közös koncertet adott az újvárosi Szent Mihály arkangyal templomban a
Gagliarda Kamarakórus és a Szekszárdi Kamarazenekar. Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök köszöntőjében örömét fejezte ki a zeneszeretők
nevében dr. Szabó Szabolcs karnagynak és Földesi Lajos hegedűművésznek a
közös fellépésért. Az első alkalommal összeállt formáció a nagyközönség előtt
forró elismerésben részesült.
Június 4.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus a Debrecenben megrendezett Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján egyházzenei kategóriában lépett fel.
Június 8-12.
A megyei könyvtárban került sor a 89. Ünnepi Könyvhét vidéki megnyitójára.
Az író-olvasó találkozókon új kötettel jelentkezett Grendel Lajos és Gutai István. Színes programok várták a gyermeket is, olvasásra buzdítva.
Június 9.
Idén XI. alkalommal rendezte meg a Borok és Húrok Fesztivált a vármegyeháza
udvarán Szekszárd város kiemelt művészeti zenekara, a Szekszárdi
Gitárkvartett. A fesztiválon újabb, különleges zenei élményekkel, valamint a
Szekszárdi Borvidék ízes verseivel és nedűivel találkozhattak az érdeklődők.
Június 9-10.
Az Ünnepi könyvhétre jelent meg Dicső Zsolt Világgá maradok (Hasonállatok
abc-be) kettőskönyve. A megyei könyvtári bemutatót követően a szerző Budapesten dedikálta könyvét.
Június 17.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Naszladi Judit vezényletével évadzáró hangversenyt tartott Rácz József esperes áhítatával az evangélikus templomban, amelyen Lozsányi Tamás orgonaművész mellett tehetséges
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garaysta diákok is muzsikáltak (Farkas Gréta, Szűcs Péter) és konferáltak (Juhász Gergely, Posta Endre Hunor).
Június 23.
A Múzeumok Éjszakáján több mint 2000 látogató vett részt a programokon. A
Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépületében nyílt a Háborútól háborúig – képes várostörténet 1918–1945 című kiállítás, amelyen korabeli dalokkal közreműködött a Tücsök Zenés Színpad. A Babits Mihály Emlékházban pódiumbeszélgetést vezetett Baka István költő szekszárdiságáról Orbán György, a Baka
István Alapítvány elnöke, felidézve volt barátai segítségével a 25 éve elhunyt
költő kötődéseit. Ugyanitt és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékházban volt tárlatvezetés, irodalmi program Liebhauser János, Lovas Csilla és
Rubányi Anita közreműködésével. A vármegyeháza kiállítótermében a „Koszovói és sárközi hímzés” című kiállításhoz táncházzal is várták a közönséget, míg
a megyei levéltár sétákra, előadásokra és kiállítások megtekintésére invitálta a
látogatókat.
Június 26.
Retkes Tamás szekszárdi fotós száz természetfotóját ajánlotta föl a megyei kórház betegváróinak, osztályainak, kezelőhelyiségeinek és közösségi tereinek hangulatosabbá tételére.
Július 1-10.
Izrael függetlenségének 70. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt a Művészetek
Házában, amelyhez kapcsolva látható volt „A szemtanú” című tárlat is a magyar származású Zoltán Kluger fotográfus és a grafikus Dan Reisinger munkáiból. Horváth István országgyűlési képviselő köszöntője után Kovács László a
Magyar–Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetségének elnöke,
majd Heisler András MAZSIHISZ elnöke emlékezett meg a történelmi eseményről. Jossi Amrani, Izrael nagykövete levélben küldte el gondolatait.
Július 3.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Naszladi Judit karnagy
vezényletével nagy sikert aratott a Kaposváron megrendezett Református Egyházzenei Napokon. A közönség nagy tapssal köszönte meg Bodnár-Ócsai Annamária és Lemle Zoltán szólóénekét és Lozsányi Tamás orgonajátékát.
Július 8-13.
Hatodik alkalommal tartották meg a Szekszárdi Magasiskola Mészöly Miklós
Irodalmi Akadémiát. A 12 fős írói alkotótábor résztvevőiről a Mészöly-díjas
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Márton László író és Győrffy Ákos költő döntött. A tábor előadói: Baranyai
László, Dicső Zsolt, Gacsályi József, Gerőcs Péter, Győrffy Ákos, Kis Pál István, Komjáthi Tamás, Kukorelly Endre, Márjánovics Diána, Sós Dóra, Szkárosi
Endre, Szolláth Dávid, Szörényi László, Tott Benedek, Péterfy-Novák Éva,
Péterfy Gergely, Pomsár Tamás voltak. A programok többsége a nyilvánosság
előtt zajlott.
Július 10.
A Semmelweis Emlékév alkalmából egy hónapig a szekszárdi kórház folyosógalériáján volt látható a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum „Semmelweis ikon”
című vándorkiállítása A megnyitó közönségének kézhigiéniai bemutatót is tartottak a kórház higiéniai osztályának munkatársai.
Július 23., 26.
„Takler Jazz Estek” első fellépője Bágyi Balázs New Quartet volt vendégével,
Pozsai Kriszta énekessel. A jazzkedvelők élvezhették Dániel Balázs együttesének, Boogie Woogie triónak koncertjét is.
Július 26.
A Baka István emléknapon az alsóvárosi temetőben Csillagné Szánthó Polixéna
humán bizottsági elnök és Orbán György alapítványi elnök helyezte el a megemlékezés koszorúját a költő, író, műfordító sírján. Ács Rezső polgármester megemlékezésében elmondta, hogy a város büszke szülöttére és irodalmi alkotásaira.
Július
A Bartina Néptánc Egyesület tíz napot töltött Indonéziában, ahol a Nemzetközi Folklór Fesztiválok Szövetsége Tenggarogban (Borneo szigete) tartott rendezvényén tíz alkalommal kárpát-medencei táncokat mutatott be hatalmas sikerrel.
Július
Családbarát munkahelyként az Sz+C Stúdió Kft 16. alkalommal rendezte meg
munkatársai gyermekei, unokái számára egyhetes gyermektáborát. A tábor színes
programjai a cég, a megyei múzeum és a Kék Madár Alapítvány együttműködésében zajlottak. A hagyományos építők napi rendezvény ezúttal „Együtt Kiskunmajsán” projekt keretében, gazdag sportversenyekkel egybekötve zajlott.
Augusztus 12.
A kulturális központ őszi színházi kínálatában többek között Federico García
Lorca, John Updike, Szakonyi Károly darabjai szerepeltek.
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Augusztus 25.
Szekszárd Város Napja keretében a MNL Tolna Megyei Levéltárában „Pillanatképek Szekszárd múltjából” rendezvényen dr. Várady Zoltán „Adatok a középkori Szekszárd történetéből”, dr. Csekő Ernő „Kis város, nagy falu”, Ruzsa
Éva „Szekszárd városképe a XX. század közepén”, míg Aradi Gábor „Protestáns
egyházak a XX. század elején” címmel tartott előadást az érdeklődőknek.
Szeptember
A Deutsche Bühne Ungarn a szüreti napokon mutatta be a „Hogyan nevezzelek?” című komédiát. A közönségük az ősz folyamán láthatta Pinocchio kalandjait és drámapedagógiai programot is indítottak.
Szeptember 8.
Dokumentumfilm készült a megyeszékhely kulturális életét meghatározó
Bartina Néptánc Egyesületről. A Kindl Gábor által forgatott alkotás fő törekvése a „Bartina-életérzés” megmutatása volt. A filmben hatvannál több bartinás
mesélt élményeiről, érzéseiről.
- A városban élő és alkotó Farkas Pál szobrászművész Semmelweis Ignácról készített művét a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának kertjében helyezték el.
Szeptember 12-16.
Szekszárd legnagyobb, országosan ismert és elismert fesztiválját, a Szekszárdi
Szüreti Napokat 14. alkalommal rendezte meg a Babits Mihály Kulturális Központ. Ezúttal is a szüret hagyományát megőrizve, értékként a bor és a kultúra
nemes kapcsolatát ápolva történt a rendezvények összeállítása. Igényes programokkal, kiállításokkal, koncertekkel, borkóstolóval, a tájegységre jellemző ételkínálattal várta Szekszárd az idelátogató vendégeket. Hivatásos művészek mellett sokféle műfajban amatőr művészeti csoportok, alternatív zenekarok, disco
zene szórakoztatta a közönséget. A 65 féle rendezvény és 40 színpadi produkció, kiállítások, színházi előadások, 23 koncert, irodalmi-, gyermek-és hagyományőrző programok több mint 70 000 látogatót vonzottak. A városközpont
mind a négy napon zsúfolásig megtelt.
A rendezvénysorozat leglátogatottabb, legtöbb érdeklődőt vonzó eseményének
ezúttal is a szombat délutáni szüreti felvonulás bizonyult. A menetben láthatóak voltak a szürettel kapcsolatos eszközök, hagyományok, színpompás viseletek,
civilek, néptáncegyüttesek és intézmények kreatív formációi.
A szombat esti folklórműsorban választották meg 2018 szüreti táncospárját. A
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győztesek (Ganczer Flóra és Kulisity Mátyás) egy évig viselik a kitüntető címet
és 2019-ben a rendezvény arcai lesznek.
A Borudvarban szekszárdi borászok kínálták a hegy levét. (A fesztivál részletes
programja megtalálható: kadarka.net internetes oldalon.)
Szeptember 15.
A Művészetek Házában Digitális Agora 2018 II. Nemzetközi Triennálén 137
magyar, 27 külföldi művész munkáit tekinthette meg az érdeklődő közönség. A
Magyar Elektrográfia Társaság és a kulturális központ közös kiemelt kortárs
rendezvényének megnyitóján részt vett L. Simon László országgyűlési képviselő,
Ács Rezső polgármester, Stefanovits Péter a Magyar Művészeti Akadémia tagja, Baky Péter festőművész és Haász Ágnes a MET elnöke is.
Szeptember 23.
Az Új Nemzedék Közösségi Tér szeptemberi programjában az idegen nyelvek
témakörben hangzottak el előadások, fórumok fiataloknak. A Magyarországi
Német Színház drámapedagógiai foglalkozást tartott.
Szeptember 27.
A kulturális központban Digitális Jólét Program Pontot alakítottak ki. Korszerű eszközök, laptopok, okostelefonok, tablet, projektor, multifunkciós nyomtató,
fénymásoló, szkenner és szakértő segítők várják a tanulni vágyókat korosztálytól függetlenül.
Október 1.
A város meghívására az Idősek Világnapján a művelődési ház színháztermében
Solymos Tóni és barátai, valamint a bajai Danubia tamburazenekar három teltházas koncert keretében szórakoztatta műsorával az időskorú vendégeket.
- A Zene Világnapját sok-sok muzsikával ünnepelte a város. Zene szólt az iskolákban, a köztereken és a kulturális központban. Az Agóra sétányon a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar zenélt.
Október 4.
„Bevezetés a családkutatás rejtelmeibe” címmel ingyenes tanfolyamot indított a
MNL Tolna Megyei Levéltára a Nyitott Levéltárak Program keretében.
Október 5-19.
A Múzeumok őszi fesztiválján irodalmi sétára invitálták Babits Mihály tisztelőit. A költő szülőházától az egykori családi pincéig tartó kirándulás sok érdek29

lődőt vonzott. A templomtúra résztvevői a város templomainak történetével ismerkedhettek. A programsorozat során a vármegyeháza alatt húzódó pincerendszert is megtekinthették a látogatók.
Október 7.
Ketten az úton címmel megjelent Darvas Ferenc és Darvasné Pálffy Irén szerzőpáros kötete.
Október 14.
A 25 éves Gárdonyi Zoltán Református Együttes nagysikerű koncertet adott az
evangélikus templomban Naszladi Judit vezényletével. A kórus műsorában zsoltárfeldolgozások szerepeltek emlékezve a reformációra.
Október 16.
Folytatódott a Vármegyeházi esték rendezvénysorozat, amelyet a Megyei Kormányhivatal és a megyei múzeum szervezett, színesítve Szekszárd kulturális
kínálatát. Emlékhangversenyt tartottak Baka István és Lányi Péter emlékére,
előadás hangzott el Görgey Artúr hadvezér tábornokról, valamint az eucharisztiáról.
Október 23.
A Szekszárdi Kamarazenekar az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve koncertet adott az ünnep estéjén a belvárosi katolikus templomban.
Október 26.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban mutatták be Vallomások 56 szóban 1956ról című kortárs költők verseskötetét, amelyben Dicső Zsolt versei is olvashatók.
Október
A pillanat szépsége címmel jelent meg Murzsa András szekszárdi költő második
verseskötete Nagy Janka Teodóra ajánlásával. Murzsa András költői munkássága alapján meghívást kapott és versei bekerültek a Rím Könyvkiadó gondozásában megjelentetett Arcok és Énekek című országos verses antológiába.
November 2.
Bemutatták dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza „Hősök voltak és áldozatok – Szekszárdiak a nagy háborúban” című kötetét. Közel hatszáz szekszárdi baka vett részt az I. világháborúban, a kötetben 380 helybéli polgárról található hosszabb-rövidebb leírás.
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November 5.
A MNL Tolna Megyei Levéltárában időszaki kiállítás nyílt az I. világháború
utáni forrongó időszakot bemutató levéltári dokumentumok, plakátok, korabeli
híranyagok alapján.
- A Magyar Tudomány Ünnepének alkalmából a Wosinsky múzeum munkatársai kutatási eredményeikkel ismertették meg a hallgatóságot. Fuksz Márta a
szekszárdi borvidék szőlészeti munkásairól, Lovas Csilla Beszédes Sándor fotográfiáiról, dr. Gaál Zsuzsanna a nők helyéről a 19. századi nemesi társadalomban, Csapai János a Sárköz református gyülekezeteinek ónedényeiről, dr. Gaál
Attila az újpalánkai várban talált személyes használati eszközökről, dr. Vizi
Márta a szekszárdi bencés apátság és vár történetének legújabb kutatásairól
szólt. K. Tóth Gábor a középkori Hidast, dr. K. Németh András a fegyverként
használt középkori sarlót, dr. Szabó Géza a Tolna megyei bronzkori kutatásokat
és eredményeit, míg Czövek Attila a fémkeresős kutatások eredményeit vázolta
fel.
November 6-7.
A Csapó szakgimnázium a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségével kétnapos konferenciát rendezett az afrikai sertéspestis témában. A
rendezvényen valamennyi agrár-felsőoktatási intézmény, illetve az Agrárminisztérium fenntartásában működő mezőgazdasági középiskola képviseltette magát.
November 15.
A MNL Tolna Megyei Levéltára XXII. Levéltári Napját a PTE KPVK konferencia termében tartotta. Dr. Várady Zoltán főlevéltáros, igazgató a középkori
epigráfia-kutatás programját és eredményeit vázolta. Maul-Link Dóra
főlevéltáros a 18. században a törvény elé állított nőkről, Asztalos Zoltán levéltári kezelő Kircz István kántortanító életpályájáról, dr. Kunné Tornóczky Andrea levéltáros a megye cserkészmozgalmáról szólt. Aradi Gábor levéltáros az I.
világháború utáni időszak nemzetőrségéről, Marosi Tibor levéltáros a Tolna megyében ekkor elkövetett politikai gyilkosságokról, Ruzsa Éva főlevéltáros, igazgatóhelyettes a szekszárdi városvezetés 20. század közepi kihívásairól, Hecker
Henrietta segédlevéltáros a faddi mozi 1960 és 1972 között vetített filmjeiről
ismertette kutatásának eredményeit.
November 14-18.
A Garay gimnáziumban a Tehetségnapok keretében számos előadásra került sor.
Kenyeresné dr. Pap Kinga „A minisztérium poetikája”, valamint dr. Bechtel
Helmut „Egy interkulturális irodalmi táj” című kötetét dr. habil Révay Valéria
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docens és prof. dr. Szendi Zoltán a PTE egyetemi tanára mutatta be.
November 17.
A kulturális központ és a Bartina egyesület által szervezett néptánc fesztiválon
14 tánccsoport vett részt. Félévszázados múltú, nívós rendezvényen a szekszárdi Bartina és a Békéscsabai Nemzetiségi Néptánc Együttes osztozott az első
helyen. Mindketten Együttesi Nívódíjban és 250 ezer forint jutalomban részesültek. A zsűri szintén Nívódíjjal ismerte el a bartinás Sipos Gergő szóló táncosi
teljesítményét.
November 20.
A Csapó szakgimnázium egyetlen meghívott agrár középiskolaként vehetett
részt a „Fiatalok az agrár termékpályákon” címmel az Agrármarketing Centrum
által Budapesten megrendezett konferencián.
November 26.
A város Babits Mihály költő, író, műfordító kultuszának ápolása, fenntartása
jegyében szülőházánál ünnepelte híres szülötte, a magyar irodalomtörténet kiemelkedő alakja születésének 135. évfordulóját.
- A Gulag-emlékév keretében a Terror Háza Múzeum vándorkiállítása „Rabszolgasorsra ítélve” címmel a kulturális központ mozi előterében volt látható. Korabeli levelek, dokumentumok, fotók emlékeztettek az elhurcoltak körülményeire,
megpróbáltatásaikra.
November 28.
Schöck Gyula könyvalkotó legújabb munkái a Székelyudvarhelyi Nyújtódi-kódex
és az Album Gimnasii faximile, hasonmás kötetei, amelyeket a 425 éves gimnázium megrendelésére a Nemzetstratégiai Kutatóintézet támogatásával készített.
December 9.
A Magyar Kórusok Napja alkalmából a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes kórustalálkozót szervezett a Művészetek Házában. A házigazdán
kívül fellépett a Garay gimnázium Német Nemzetiségi Kamara Kórusa
Naszladi Judit, a Bajáról érkezett Liszt Ferenc Énekkar Makkai Sándorné, a
Pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Laudate Leánykara Havas Gábor
karnagyok vezetésével. Áhítatot tartott a kórusalapító Lemle Zoltán Csokonai
Vitéz Mihály Alkotói-díjas református lelkipásztor. Köszöntőt mondott Kertész
Attila, a Magyar Kodály Társaság elnöke, Liszt-díjas karnagy, címzetes egyetemi docens.
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December 11.
A reformáció 500. évfordulójára készült „Forrásaink a reformációról” megyei,
illetve „Mi, úgymond mennyei polgárok vagyunk” című országos kiadványokat
az MNL Tolna Megyei Levéltárában dr. Várady Zoltán igazgató köszöntője
után Ruzsa Éva igazgatóhelyettes mutatta be.
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V. Nemzetközi kapcsolatok
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és partnervárosi programjai 2018-ban
1. Bezons
Május
Hosszas betegség után elhunyt Szatmári Tamás keramikus, a Szekszárd-Bezons
Baráti Társaság egyik oszlopos tagja, aki számos rendezvényen, fogadáson és
közös programon segítette a Társaságot önzetlen munkájával.
Október
Elhunyt Bezonsban André Tromeur zenekarvezető, a bezonsi Comitée de
Jumelage egyik alapító tagja, aki több évtizede ápolt kiváló kapcsolat Szekszárddal és számos alkalommal fellépett a bezonsi Triollet harmonika-zenekarral
városunkban, illetve fogadott együtteseket, zenészeket bezonsi programokon.
November 15.
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság az éves rendes közgyűlése keretében áttekintették az elmúlt időszak eseményeit és javaslatot tettek a következő két év
tervezett programjára.
2. Bietigheim-Bissingen
Június
- Josef Theiss vezetésével a bietigheimi katolikus egyházközség 40 fős csoportja
látogatott Szekszárdra és környékére. A német egyházközség közel három évtizede ápol jó kapcsolatokat a szekszárdi katolikus egyházközséggel és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal. A delegációt az önkormányzat
vezetősége is fogadta a városházán. A többnapos program összeállítását és a
csoport kíséretét Krémer György, a német önkormányzat titkára segítette.
- A Tolna Megyei Balassa János Kórház kérésére a ludwigsburgi kórház 20 éjjeliszekrényt adományozott a II. sz. belgyógyászati osztálynak.
Augusztus
Bietigheim-Bissingenből az elmúlt évekhez hasonlóan segélyszállítmány érkezett
szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A közel 300 csomag ruhanemű,
cipő, játék, könyv és egyéb használati cikket a Szociális Iroda szervezésében a
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segélyszervezetek, nyugdíjas egyesületek és fogyatékkal élők képviselői útján segélyosztási akciók keretében jutott el a rászorulók részére. A segélyszállítmányt
ezúttal is a Sió-Trans Kft. szállította Szekszárdra, a cég önzetlen támogatása
révén már számos alkalommal térítésmentesen juthattak a szekszárdi szervezetek és intézmények az adományozott eszközökhöz.
Augusztus
A hónap végén megrendezett Pferdemarkton – mint már hosszú évek óta – ezúttal is Nepp Dénes képviselte Szekszárdot a kiállítók között. A szíjgyártó mester
saját standon mutatta be díjnyertes és kiváló minőségű lószerszámait, bőrből
készült kézműves termékeit.
3. Downpatrick
Szeptember
A Szekszárdi Szüreti Napokon John Noble elnök vezetésével a downpatricki
testvérvárosi bizottság 3 fős delegációja vett részt az ünnepi programokon, s
tárgyalt a következő években várható további testvérvárosi pályázati projektekről.
4-5. Facsád és Igazfalva
Augusztus 25-26.
A Facsádi Napok keretében immáron 24. alkalommal a bunyaszekszárdi emléknapot is megrendezték. A megemlékezésen és az azt követő ünnepségen Kővári
László, dr. Máté István és Ferencz Zoltán szekszárdi önkormányzati képviselők, Mester Lajosné a Baráti Társaság elnöke és a Rotary Club néhány tagja vett
részt. Az ünnepi programokat Igazfalván a kultúrotthonban tartott bál zárta,
amelyet Ihász János polgármester évről évre nagy sikerrel szervez.
November
Szekszárdon Lugos város vezetőségével tartott jubileumi ünnepségen Ihász János igazfalvi polgármester és facsádi képviselők is részt vettek.
6. Lugos
Január
A Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság tisztújító közgyűlése Mester Lajosnét választotta új elnökéül.
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Május 18-21.
A pünkösdi Hal- és Vadünnep alkalmából lugosi küldöttség tekintette meg a
forgatagot, vett részt az eseményeken és az ökumenikus istentiszteleten.
Augusztus 12-15.
A Lugosi Búcsú programjainak keretében a Szekszárd és Lugos között fennálló
testvérvárosi kapcsolat 25 éves jubileumi ünnepségét is megtartották. A szekszárdi önkormányzatot Kővári László, dr. Máté István, valamint a polgármesteri hivatal kollégái képviselték.
November 9-10.
A 25 éves jubileum alkalmából Lugosból Francisc Boldea polgármester vezetésével érkeztek vendégek Szekszárdra. Lugoson kívül Facsád és Igazfalva képviselői, illetve a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság vezetői és tagjai is részt
vettek a közös programokon. A városháza dísztermében tartott ünnepségen Ács
Rezső és Francisc Boldea polgármesterek elevenítették fel a kezdeteket és a negyedszázad jeles eseményeit. Köszönetet mondtak a baráti kapcsolatokat építő
személyeknek, és aláírták a további együttműködésről szóló testvérvárosi okiratokat. A lugosi vendégek számára a vendéglátók szakmai programot is szerveztek a Ferropatent Kft. gyáregységében és a Kék Madár Alapítvány által üzemeltetett létesítményekben.
7. Óbecse
A hagyományosan augusztus elején megrendezendő Óbecse község ünnepére ebben az évben is érkezett meghívás Óbecse községi tanácsától, melyre más elfoglaltság miatt városunk nem tudott küldöttséget delegálni ebben az évben.
8. Jajce
Február 16-18.
Az FKSE serdülő csapata a testvérvárosi KK Vodopad egyesület meghívására
második alkalommal vett részt a jajcei „3. Krajlevskad Grada” nemzetközi kosárlabda tornán.
Június
A kialakult testvérvárosi sportkapcsolatnak köszönhetően a KK Vodopad egyesület két kosárlabda csapata érkezett vendégségbe, városunkba az FKSE Szekszárd meghívására. A több mérkőzést is tartalmazó táborozás során a vendégek
megismerkedtek hazánk néhány nevezetességével is és egy kellemes napot töltöttek el tamási fürdőben. Az edzőtáborozás egy felejthetetlen közös vacsorával
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zárult a Fritz Pincészet gáláns vendéglátását élvezve.
9. Egyéb nemzetközi kapcsolatok
Május 25.
Számos hasonlóság mutatkozik a koszovói és a Sárköz hímzésvilágának motívumaiban, amelyekből kiállítás nyílt a vármegyeházán. A megnyitón Barbara
Avdalovic szerb követ-tanácsos elmondta, hogy a két kultúra elválaszthatatlan
egymástól, hála a kölcsönös kiállításoknak, előadásoknak. Ódor János Gábor
múzeumigazgató is örömét fejezte ki a két kultúra közelebb hozásának sikeréért,
amelyet mindkét országban kedvezően fogadtak.
Szeptember 11.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének népdalköre meghívást kapott
az erdélyi Marosludasra, a Kárpát-medence Gyöngyszemei elnevezésű folklórfesztiválra. Szép sikerekben volt részük a dalkör tagjainak, sőt a főzőverseny
első helyét is megszerezték a szekszárdiak.
Szeptember 26.
Szekszárd városába 12 tagú kínai küldöttség látogatott. A delegációt Zhu
Zushou volt nagykövet, a Kínai–Magyar Baráti Társaság elnöke vezette azzal
a szándékkal, hogy ismerkedjenek a helyi kultúrával. Ács Rezső polgármester és
dr. Haag Éva alpolgármester a vendégeket elsőként a Mészáros Borházba kalauzolta.
Október 3-8.
Nyitott Világ Alapítvány 17. alkalommal szervezte meg a cserekapcsolatot a
németországi Tauberbischofsheimmel. Ezúttal a német fiatalokat látták vendégül Szekszárdon, tovább építve a baráti kapcsolatot.
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VI. Egészségügy
Január 31.
A magyar védőnői hálózat, amely egyedülálló a Kárpát-medencében, az Egészségügyi Szakmai Kollégium keretében Bábiné Szottfrid Gabriellának, a védőnői
tagozat elnökének vezetésével konzultációt tartott a Családok évében Szekszárdon a megye védőnői számára. Az ülésen részt vett Potápi Árpád János államtitkár és Ács Rezső polgármester is.
Március 1.
Első alkalommal járt Szekszárdon szűrőbusz, kormányzati támogatást élvező
program keretében. A városlakók a legmodernebb körülmények között vehettek
részt a vizsgálatokon, és éltek is a lehetőséggel.
Április 18.
Közel 350 középiskolás diák és két általános iskola szülői gárdája vett részt
azon a véradó „versenyen”, amelyet az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi
területi vérellátó központja szervezett. Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök méltatta az alkalom fontosságát: „Köszönet az itt dolgozóknak,
nélkülük sokan nem lennének képesek meggyógyulni.” A díjakat a KLIK tankerületi igazgatója, Gerzsei Péter adta át a Szekszárdi Szakképzési Centrum
Ady Endre és egészségügyi szakképző növendékeinek, illetve a 3. helyen végző
Csapó szakgimnázium tanulóinak.
Április 20-21.
A Tolna Megyei Balassa János Kórház (Továbbiakban: kórház) Baleseti Sebészeti Osztálya és a Tolna Megyei Baleseti Alapítvány rendezte meg a XXIII.
Dél-Magyarországi Traumatológiai Kongresszust, amelynek fő témája a baleseti
sebészeti ellátás aktualitásai voltak. A rangos tanácskozáson olyan neves szaktekintélyek vettek rész, mint prof. dr. Nyárády József az MTA doktora, egyetemi tanár, a kórház traumatológiai osztályának szaktanácsadója; prof. dr. Varga
Endre (SZTE ÁOK), a baleseti sebészeti tudományos világszervezet vezetőségi
tagja; dr. Wiegand Norbert egyetemi docens (PTE ÁOK) az új traumatológus
generáció egyik legnevesebb képviselője; dr. Gera László (Bács-Kiskun Megyei
Kórház Traumatológiai O.), aki munkatársaival együtt kiemelkedően sok innovatív műtéti megoldást fejlesztett ki és alkalmaz. Az előadók között a szekszárdi kórház rezidensei és fiatal szakorvosai is bemutatkoztak.
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Május 9.
Az Ápolók Nemzetközi Napja (május 12.) alkalmából, a jelenlegi ápolók örömére
és a hivatásalapító elődök emlékére „Ápolók padját” avattak a kórház parkjában
2018-ban ültetett „Ápolók fája” tövében. Az ünnepségen Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató idézte fel az első nemzetközi és magyar hivatásos ápolók, Florence Nightingale és Kossuth Zsuzsanna alakját, Kárpáti Veronika osztályvezető ápoló mondott avató beszédet, a szakdolgozókat dr. Németh Csaba
főigazgató köszöntötte.
Május 10.
A kórház dolgozói ismét lerótták kegyeletüket a „szürke nénék” nyugvóhelyénél
az alsóvárosi temetőben. A Szent Vince-rendi irgalmas nővérek egykor a betegellátás fejében ellátást, szállást és étkezést kaptak. Ők voltak 1852-től a kórház
első betegápoló nővérei egészen 1950-es feloszlatásukig.
Május 11.
Az Ápolók nemzetközi napja alkalmát megünnepelni a Magyar Ápolási Egyesület megyei szervezetével karöltve ünnepséget hívott életre a Balassa János Kórház a vármegyeházán, amelyen több értékes szakmai előadás hangzott el. „A nővér feladatai növekszenek, a rendelkezésre álló idő egyre csökken” – állapította
meg Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató, majd Ács Rezső polgármester a
város és a kórház közötti gyümölcsöző kapcsolatról beszélt. Dr. Vidáné dr.
Szücs Mária orvosigazgató a jelen szakmai kihívásairól, dr. Németh Csaba főigazgató hangüzenetben köszöntötte a jelenlevőket. Az eseményt jelenlétével
megtisztelte Monspart Sarolta tájfutó világbajnok. Ezután kitüntetések átadása következett (lásd: Díjak, elismerések).
Június 18-22.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásával újult meg a
kórház tüdőszűrő állomása.
Június 20.
A kórház huszonöt új, különleges minőségű ágyat, 25 db felfekvés megelőzését
segítő matracot és 2 db különleges antidekubitusz matracot kapott uniós forrásból, az EFOP Egységes ápolási eszközpark kialakítása projekt keretében.
Július 1.
Hospice részleggel gyarapodott a kórház az EMMI és az ÁEEK által biztosított pályázati lehetőségből. A hiányt pótló ellátás a lakosság részéről felmerülő,
fokozott igények kielégítését, illetve az aktív osztályok tehermentesítésével a
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kórházban folyó gyógyító munkát segíti.
Augusztus 12.
Újraélesztő készüléket kapott a Szekszárdi Sportközpont, amelyet szükség esetén nemcsak a sporttelepen, hanem a városi rendezvényeken is használhatnak
majd.
Augusztus 24.
A kórház a területére történő behajtást, a gépjármű forgalom zavartalanságát
segítő fejlesztést hajtott végre. A közlekedést automata rendszámfelismerővel
ellátott rendszer szabályozza és ellenőrzi. Ezzel az intézmény területén a közlekedés szervezettebbé vált.
Szeptember 3.
Országos akció keretében a szekszárdi Retro Véradáson 400 liter vér gyűlt össze.
Szeptember 15.
Az országos akcióhoz csatlakozva Ingyenes hepatitis C szűrést tartottak a kórház Hematológiai Centrumának munkatársai a Szekszárdi Szüreti Napokon.
Szeptember 17.
Montázs program indult a megyeszékhelyen azzal a céllal, hogy a szakmai- és
közszolgáltatások a fogyatékkal élők számára elérhetővé váljanak.
Szeptember 21.
A 49. Sió Kupa kosárlabda torna teljes bevételét a kórháznak ajánlotta fel az
Atomerőmű KSC Szekszárd.
Szeptember 25.
Létrejött a kórház új szervezeti egysége, az Egészségfejlesztési Iroda. Célja a
szekszárdi járásban a prevenciót szolgáló programok szervezése, koordinálása.
Az ünnepélyes projektnyitón a vendégeket Pappné Kozma Krisztina ápolási
igazgatóhelyettes, projektvezető köszöntötte, az irodát dr. Németh Csaba főigazgató, Ács Rezső polgármester és dr. Vitrai József, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészség Monitorozási Osztályának osztályvezetője avatta fel.
Ezt követően Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató, a program szakmai
vezetője tartott tájékoztatót, majd a jelenlévők megtekintették az új projektiroda bemutatkozó kisfilmjét.
2018-ban a „No Tobbaco Day” és a „Szekszárdi Diabétesz Világnap” rendezvény társszervezőjeként, valamint a „Szív világnapja” kampány szervezőjeként
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az EFI több mint 1000 embert szólított meg és juttatta el hozzájuk az egészségtudatos magatartás fontosságának üzenetét.
Szeptember 28.
A kórház klasszikus épületeinek felújítása során, eredeti, 1929-30-as évekbeli
állapotának megfelelően újult meg a kórház emblematikus „A” épülete, az egykori főépület. A munkálatokra az Állami Egészségügyi Ellátó Szervezet biztosított keretet.
Október 1-31.
Betegbiztonság növelését célzó uniós projekt keretében infrastrukturális fejlesztés kezdődött a kórházban, amelynek keretében az intézményi szintű betegazonosító rendszer bevezetésének előkészítéseként informatikai fejlesztésekre, endoszkópos eszközök fertőtlenítését végző berendezés beszerzésére és 267 karos és
28 darab szenzoros fali kézfertőtlenítő adagoló felszerelése került sor.
Október 8.
A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva, Fiatalok a változó világban címmel tartott szakmai nyílt napot a kórház Pszichiátriai Osztálya.
Október 8-12.
30 éves a Mentálhigiénés Műhely. A Pszichológiai Kultúra Hetében előadásokat
hallgathattak az érdeklődők e témakörben. A megyei kórház pszichiátriai osztályával közösen szervezett előadássorozat célja Pócs Margit elnök megfogalmazásában a prevenció és az egészség megőrzése.
Október 11., 15.
A Látás Világnapja és a Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából Prof. dr.
Kondákor István a megyei kórház és oktató kórház tudományos tanácsának elnöke a megyei napilapnak nyilatkozott. A főorvos elmondta, a szürkehályog a
leggyakoribb látásromláshoz vezető szembetegség. A szekszárdi kórházban évente 1400-1500 szürke-hályog műtétet végeznek el a legkorszerűbb eszközökkel.
Október 12-13.
A kórház alapításának évfordulója és névadója tiszteletére évente megrendezett
Balassa-nap idén két napossá bővült. A Balassa Pályázatra beadott pályamunkáikat mutatták be a kórház fiatal szakemberei. A vármegyeháza dísztermében
„Bőrgyógyászat a festészetben” címmel prof. dr. Török László egyetemi tanár
(Kecskeméti Gyógyintézeti Központ), „Rejtett morfológiák a festészetben” címmel prof. dr. Reglődi Dóra egyetemi tanár (PTE Anatómiai Intézet, Pécs) pre41

zentált két különleges előadást az orvostudományok és a művészet kapcsolatáról. Ezt követően „Egy élet az ápolás szolgálatában” címmel Péter Gyuláné nyugalmazott ápolási igazgató munkásságán keresztül, a kórház közelmúltját idézte fel Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató. A díszünnepségen dr. Lehőcz
Regina a TMK Tolnai Járási Hivatalának vezetője és Ács Rezső polgármester
köszöntőjét követően dr. Németh Csaba főigazgató tartott beszámolót. Az ünnepségen díjak, kitüntetések mellett adjunktusi és főorvosi kinevezések átadására is sor került. (Kitüntetettek névsora a Díjak, elismerések fejezetben.)
Október 15.
Befejeződött kórház területén a köz- és térvilágítás korszerűsítése. A fejlesztést
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatta.
Október 31.
Az EFOP pályázat keretében a kórház közel 150 millió forintból 27 fővel fejlesztette a foglalkoztatást.
November 5-9.
EGÉSZ-SÉG hetet szervezett a Mentálhigiénés Műhely és a Babits Mihály
Kulturális Központ. A gazdag szakprogram előadói voltak dr. Kertész Ágnes
pszichiáter, főorvos, dr. Faludy Péter nőgyógyász főorvos, Leskó Anna
MediBall oktató, Mihályi Mónika természetgyógyász és Mátisné Orsós Julianna klinikai szakpszichológus.
November 7.
„Fiatalokkal az egészségért” címmel vetélkedőt szervezett a Magyar Rákellenes
Liga Szekszárdi Alapszervezete és a megyei katasztrófavédelem igazgatóság a
középiskolások számára.
November 8-10.
Az 54. Gyermektüdőgyógyász Kongresszust rendezte meg Szekszárdon a Magyar Tüdőgyógyász Társaság, a Magyar Gyermekorvosok Társasága
Gyermektüdőgyógyász Szekciója és a Balassa János Kórház Gyermekosztálya. A
konferencián elhangzó 14 referátum és 41 előadás egyik érdekessége volt dr. Csábi Márta „Balassa János szellemi öröksége” című előadása.
November 17.
Szekszárdi Diabétesz Nap címmel rendezett nyitott programot a Balassa János
Kórház 3. Belgyógyászati Osztálya, az EFI Szekszárd és a Cukorbetegekért
Alapítvány a Diabétesz Világnapon, szűrővizsgálatokkal, prevenciós és életmód
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és életminőségi tanácsadással, bemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal.
November 23-24.
Rezisztens (renitens) hypertonia címmel második alkalommal rendezett Szekszárdi Hypertonia Napot a Balassa János Kórház Tudományos Tanácsa, az I.
Belgyógyászati osztály és a CORA Alapítvány. Az esemény az ország legjobb
specialistáinak részvételével zajlott.
November
Dr. Al-Farhat Yousuf főorvos (onkológiai osztály) kezdeményezésére, a Nők
Szekszárdért Egyesület szervezésében Szekszárdról is indult autóbusz a „Daganatos betegek napja” budapesti rendezvényére betegekkel, érintettekkel.
December 12.
Süli János miniszter, valamint a Paks2 Zrt. vezetői és munkatársai a megyei
kórház gyermekosztályán adták át a Paks2 kollektíva tagjainak ajándékait –
könyveket, játékokat, édességet és babaápoló szereket. A vendégeket dr. Németh
Csaba főigazgató, dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvos és Ács Rezső polgármester köszöntötte.
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VII. Civil szervezetek
Január 20.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör ismét megrendezte a Vince-napi Borünnepet és
a kékfrankos ünnepét. Az Istifán-gödrei pincejáráson a Ribling, a Tokai és a Toronyi Pince kínálta kiváló borait. Vesszővágást Ferenc Vilmos elnök végzett,
áldást dr. Kaszó Gyula lelkész mondott.
- A Rotary Club Szekszárd hagyományos jótékonysági estjének bevételét a fiatal
tehetségek és az „Ajándékozz életet!” országos program támogatására fordította.
Január 24.
A Twickel-Zichy Alapítvány díszvacsorával köszöntötte a Szekszárdi Humánszolgáltató Központ mintegy 50 szociális munkását.
Január 29.
A Léleképítő előadója Csűrös Csilla szerkesztő-riporter, a Történet hangszerelve
című rádiós műsor vezetője volt.
Február 3.
A német vöröskereszt és a Rotary Club Szekszárd jó kapcsolatának köszönhetően 10 elektromosan mozgatható kórházi ágy érkezett az intézménybe, amelyeknek szállításáról a szekszárdi Sió-Trans Kft. gondoskodott.
Február 12.
A Léleképítőn Gulyás Dénes Kossuth-díjas operaénekes beszélt pályafutásáról,
terveiről.
Február 17.
„Pad” Irodalmi Kulturális és Művészeti Egyesület (továbbiakban Pad) a Bormúzeumban tartotta rendezvényeit. A Széppróza Napján „Tűzkő homokkal”
címmel a gasztronómia a magyar prózában címmel a József Attila Kör szervezte
a programot helyi és vendégírók (P. Horváth Tamás, Szarka Károly, Dicső Zsolt,
Urbán Ákos, Nagy Kata) közreműködésével.
Február 24.
Ismét megrendezte télűző programját a Fősővárosi Kör a hóval borított Kápolna
téren, ahol a felállított 4 m magas kiszebáb rigmusok és táncok közepette hamar
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a tűz martaléka lett. Szollár Zoltán elnök a résztvevők számát ötszázra becsülte.
Március 5.
Prof. Dr. Rosta István „Világhírű hívő természettudósok a tudománytörténész
szemével” címmel tartott előadást a Léleképítőn.
Március 20-27.
Budapesten nagy sikerrel rendezték meg a Nemzetiségi Színházi Fesztivált, ahol
a DBU a „39 lépcsőfok” című Buchan-darabot, a Szerb Színház Dúzsi Tamás
borász közreműködésével Babits Mihály Jónás könyvét, Mikó István, Varga
Klári és Rusz Milán szereplésével Kis Pál István Borvirágkantátáját mutatta
be.
Március 26.
A Léleképítőn prof. dr. Csókay András világhírű agysebész előadását „Idegsebészet és misszió” címmel hallhatták az érdeklődők.
Március 27.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány húsvét alkalmából köszöntötte és megajándékozta az idősek otthonában élőket és a büntetés-végrehajtási intézetben
lévő személyeket.
Április 4-5.
Az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület az Autizmus világnapján
figyelemfelkeltő megmozdulást szervezett a Garay térre, amelyet a Foltvarró
Egyesület kékbe öltöztetett. A színes programok mellett volt jótékonysági futás
és borbál is.
Április 27.
A Vakvezető kutyák világnapján a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete kutyás bemutatót, előadásokat és kulturális programot tartott sorstársainak és az érdeklődőknek.
Április 29.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület megtartotta borversenyét a Szent István házban, ahol Módos
Ernő elnökletével 90 bort bíráltak.
Május 5.
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A Táncház napján muzsikával, tánccal töltötték meg a kulturális központ előtti
teret a néptánc szerelmesei. Az országos program részeként a Bartina Néptánc
Egyesület mintegy 300 embert mozgatott meg.
- Bogár István néptanító, népművelő emlékére a kulturális központban közel
500 résztvevővel zajlott a „Cinegemadár” Tolna Megyei Népzenei Verseny döntője, amelyet Ács Rezső nyitott meg. A polgármester hangot adott büszkeségének, miszerint a Babits Mihály Kulturális Központ értéket közvetít, s újra életre kelhetett a nagy hagyományú vetélkedő. (Eredmények a Szekszárdi Vasárnap
2018. május 13-i számában.)
Május 15-17.
Az Állampolgári Részvétel Hete megnyitóját Csillagné Szánthó Polixéna humán
bizottsági elnök és Ferenc Vilmos, a Civil Kerekasztal elnöke tartotta, majd három napon át Pócs Margit főszervező koordinálásával szekszárdi művészek,
együttesek szórakoztatták a Szent István térre látogatókat, ahol lehetőség nyílt
lakossági véleménynyilvánításra, könyv cserére is. Bemutatkoztak a civilek,
adományokat gyűjtöttek a Családok Átmeneti Otthona javára.
Május 15-június 30.
A Rotary Club Szekszárd fennállása 20. évfordulóján a jótékonykodáson kívül
számos programmal örvendeztette meg a városlakókat. Fotókiállítás nyílt történetükről a kulturális központban, jótékonysági koncertre került sor a Művészetek Házában, ahol a zeneiskola művésztanárai, tehetséges növendékei és a club
által támogatott vendégművészek léptek fel teltház előtt. Baráti est és térzene is
szerepelt a jubileumi palettán. A jubileumi charterre a vármegyeháza udvarán és
dísztermében került sor az aktuális kormányzó, Mészáros Zoltán jelenlétében. A
találkozón az éves beszámoló és következő évi terv ismertetése, elismerések átadása mellett bemutatták dr. Dobos Gyula István szerkesztésében a club múltját összefoglaló Két évtized című kötetet. Dr. Murzsa András ekkor adta át az
elnöki tisztet dr. Kiszler Gyula soros elnöknek.
Május 16.
A Léleképítőn Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője „Merre tovább, Magyarország?” címmel tartott előadást.
Május 24.
A Pad bormúzeumi programján Dicső Zsolt kötetbemutatója és Rudán Joe
Akusztik koncert szerepelt.
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Május 25.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör ismét megrendezte hagyományos egészségügyi napját, amelyen sokan kaptak hasznos tanácsokat vizsgálat
után szakemberektől.
Május 26.
A XIII. Szent Orbán Borünnep hagyományosan az Istifán-gödrei utcai pincesoron nagy érdeklődés mellett zajlott, 7 pince részvételével és gazdag kulturális
programokkal.
Május 29.
Tizenhét középiskolással megalakult az Interact Club Szekszárd, amely a Rotary szervezet ifjúsági csoportja, elnöke Szeri Viktória lett. Az alakuló ülésen
részt vett Mészáros Zoltán a Rotary országos kormányzója, aki a 20 éves RC
Szekszárd sokrétű, megyehatárokon is túlnyúló tevékenységét is méltatta.
Június 1.
Ismét megrendezte az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát a Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és az önkormányzat. A
megnyitót Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök tartotta. Bemutatkoztak az önkéntes munkát végzők, a civil szervezetek és a művészeti együttesek.
Június 11.
- A Léleképítőn Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész tartott előadást.
- A Kábítószerellenes Világnapon harmadszorra rendezte meg a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a „Lépésben szertelenül” gyalogtúrát, amelyen az öszszefogás és az egészségesen eltöltött idő fontosságára hívták fel a figyelmet.
Június 13.
Újabb öt, motorosan mozgatható ágy érkezett a megyei kórházba a Rotary Club
Szekszárd közvetítésével a Baden-Württemberg tartomány vöröskeresztjének
adományaként, a jó kapcsolatoknak köszönhetően.
Június 18.
Rendkívüli Léleképítőn, a Művészetek Házában zajlott Esztó Zsuzsanna jótékonysági zongorakoncertje.
Június 23.
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A Pad bormúzeumi rendezvényén Péterfy Gergely-Péterfy Novák Éva „Panda
ölelése” című kötetének bemutatására és Carlos Adios koncertre került sor.
Június 29.
A Pad rendezvényén a Bormúzeumban Fábry Sándor–dr. Máriás „Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára” című kötetének bemutatója zajlott.
Július 2.
A Magyar Máltai Szolgálat az „Otthon a Pénzügyekben” program keretében
pénzügyi tanácsadó irodát működtet Szekszárdon a válságba kerülők, a leendő
hitelfelvevők részére.
Július 31.
A városban élő Somos Norbert informatikus különleges, az országban is egyedi
versenyautót tervezett és épített.
Augusztus 2.
Szekszárdi Dicenty Dezső Kertbarát Kör elnöke, Ferenc Vilmos szőlőtermesztési és borászati tanácskozásra invitálta az érdeklődőket a Mészáros Borházba. A
Hegyközségi Nemzeti Tanács készletfelmérése szerint 2,5 millió hektoliternyi bor
van a pincékben, hasonló mennyiségű borra számítanak a borászok.
Augusztus 13.
A Petrits család a 15 éve működtetett Mézeskalács, Gyertyaöntő és Cukorka
Készítő Múzeum bővítését tervezi. A családban 1825-től száll apáról fiúra a
mesterség. Jelenleg két testvér vezeti a vállalkozást a hagyományok megőrzésével, Petrits Szilveszter a mézeskalácsos, Petrits Péter a gyertyaöntő. Petrits
Szilveszter ismét forgalomba hozta dédapja receptje alapján a márc nevű italt.
Petrits Péter méhviaszból készült figurális gyertyák készítésével kísérletezik.
Augusztus 14.
Nyárzáró családi napot szervezett a látássérültek megyei egyesülete a szekszárdi
élményfürdőben. Egész napos strandoláson vettek részt a látássérültek és családtagjaik, valamint a barátaik.
Augusztus 20.
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör a Szent István Házban megtartott rendezvényén Fekete Zoltán szentelte meg az új kenyeret, majd Ács Rezső
polgármester ünnepi beszédet tartott. Ebben az évben a „Horváth Károly-díj –
A Társaskörért” elismerést Frei János kapta, aki 1996 óta a szüreti napok egyik
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aktív szervezője. A díjat az egyesület elnöke, Gyurkovics János adta át a díjazottnak.
Szeptember 1.
Nyárbúcsúztatót tartott a Szekszárd és Környéke Ipartestület a sötétvölgyi vadászházban. Gyurkovits Ferenc vezetésével működő testület negyedszer tartotta
meg családias összejövetelüket. Kirándulással, játékkal. Sportolással és közös
ebéddel, beszélgetve töltötték a napot.
Szeptember 9.
A Szekszárdi Fősővárosi Kör nyárbúcsúztatóján megidézték a régi búcsúk hangulatát a Remete kápolna téren. Bíró László püspök szentmiséjét követően a
résztvevőket ismert művészek szórakoztatták. Körhinta, ugrálóvár, gyereksarok,
a Bárka Művészeti Szalon, az ételek-italok utcája várta az érdeklődőket. Táncmulatsággal fejeződött be a nap.
Szeptember 15.
„Nyakunkon az ősz” címmel nyílt meg a Bárka Művészeti Szalon legújabb kiállítása a Civil Információs Centrumban. Több min húsz, az őszhöz, a szürethez
kapcsolódó festmény volt látható a tárlaton.
Szeptember 19-23.
Szekszárd önkormányzata, a Szekszárdi Klímakör és Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány által szervezett autómentes napokon az Európai Mobilitás Hét
keretében sokan pattantak bringára. Az alkalmak célja, hogy csökkenjen a város
gépjármű forgalma.
Szeptember 26.
A Babits Mihály Kulturális Központban folytatódott a Mentálhigiénés Műhely
szabadegyetemének hatodik évfolyama. Papp István Csongor orvos pszichiáter
előadásának címe „Szeretve lenni”, Kihívások a férfi és a nő kapcsolati kultúrájában, a mai időkben. Az ingyenes est háziasszonya ezúttal is Pócs Margit, a
Mentálhigiénés Műhely elnöke volt.
Szeptember 30.
Közel húsz motoros indult útnak, köztük dr. Máté István önkormányzati képviselő is csatlakozva az emlőrák megelőzése érdekében szervezett országos akcióhoz.
Október 1.
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A Pad bormúzeumi rendezvényén Gacsályi József Fontos című kötetét mutatták
be.
Október 6.
Az Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves találkozóján részt
vett Zsámboki Árpád az OHE alelnöke. Dr. Gesztesi Enikő elnök beszámolóját
követően egyháztörténeti méltatásokra került sor. Dr. Kaszó Gyula lelkipásztor
a szekszárdi református egyház múltjáról, dr. Haraszti György az ORZSE egyetemi tanára híres és hírhedt XX. századi szekszárdi zsidókról, dr. Ótós Miklós
ny. főorvos dr. Újvári Józsefről, a kiváló papról, a haza mártírjáról, Nagy István gimnáziumi tanár Ordass Lajos evangélikus püspök életétről tartott előadást. Sor került az idős egyesületi tagok köszöntésére, valamint elismerések átadására. Az egyesület szekszárdi tagjai közül országos elismerésben részesült dr.
Dobos Gyula István, aki a Bél Mátyás díjat Győrben vette át az Országos Honismereti Akadémián. Cserna Anna és Balázs Kovács Sándor országos elismerő
oklevelet kapott, míg Németh Judit nyugalmazott könyvtárigazgató honismereti
munkáját az egyesület Egyed Antal-díjjal jutalmazta. Az összejövetelen mini
koncertet adott a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Naszladi
Judit karnagy vezetésével.
Október 11.
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház címet nyert a Lakható Szekszárdért
Közhasznú Egyesület. Az oklevelet és az ezzel járó három éves támogatást
Réger Balázs, az egyesület elnöke vette át Illés Boglárkától az Emberi Erőforrások Minisztériumában.
Október 13.
A Magyar Vállalkozói Szalon meghívására dr. Tálas Péter biztonságpolitikai
szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Központjának
igazgatója tartott előadást a Mészáros Borházban.
Október 15.
A Mentálhigiénés Műhely harminc éve áll az egyéni és közösségi lélekvédelem
szolgálatában. A Pócs Margit elnök vezette műhely foglalkozik a helyi igényekkel, és képzéseket is tartanak. Erdélyben és Kárpátalján segítik az ottani házi
szociális gondozókat.
Október 18.
Hagyományosan a Méltóság Mezeje nárciszainak elültetésével, megemlékező és
szakmai előadásokkal ünnepelték a Hospice Világnapját a „Méltósággal az út
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végén” Hospice Alapítvány és a Balassa János Kórház szociális- és szakdolgozói, önkéntesei. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Garay iskola, valamint a
zeneiskola diákjai.
Október 24.
56 szó 1956-ról Szekszárdon című kötetről a szerkesztő Molnár Zsolt Artúr, a
helyi alkotó Dicső Zsolt és Petőcz András költő, író beszélgettek a műről, ’56ról, a megmaradásról, az emlékezetről.
Október 26.
Daruka Mihály püspöki tanácsos, a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely vezetője
volt a Léleképítő sorozat vendége, aki a 16. századi technikával, merített papíron 200 bibliát nyomtatott ki.
November 10.
Pintér Zsolt vak utcazenészt a városlakók ismerik. Adakozásból sikerült egy jó
minőségű gitárt vásárolni a látássérült zenésznek, aki ezen túl már fellépéseket
is vállalhat.
November 22.
Babits Mihály születésének 135. évfordulója tiszteletéra a Nők Szekszárdért
Egyesület támogatásával a Babits Mihály Általános Iskola 26 Szekszárdról,
Érdről és Gödöllőről érkezett versmondó részvételével szavalóversenyt szervezett. Az egyesület két különdíjat adott át. Ezután a résztvevők megkoszorúzták
Babits emléktábláját.
December 11.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Szekszárd város önkormányzata támogatásával adventi szeretetvendégséget rendezett 80 fő rászoruló meghívásával, és
348 db karácsonyi élelmiszercsomagot és utalványt osztott az általuk támogatottaknak.
December 16.
A Könyvszekér Egyesület könyvszekere már egy éve látható a városban. A gördülő könyvesbolt regionális elosztó központjának az önkormányzat ad otthont.
December 25.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány karácsony alkalmából köszöntötte és megajándékozta az idősek otthonában élőket és a büntetés-végrehajtási intézetben
lakókat.
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VIII. Nemzetiségek
Május 14.
A Wunderland óvoda 7. alkalommal rendezte meg a regionális gyermektánc találkozóját. A résztvevők megtekintették a Deutsche Bühne Ungarn meseelőadását és a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar műsorát.
Július 1.
Szekszárd volt a hazai székelység fővárosa egy napra a XII. Bukovinai Székely
Találkozó megrendezésével. Az országból és a határokon túlról közel hétszáz
vendég érkezett a rendezvényre. A házigazda szerepét a helyi egyesület töltötte
be.
Szeptember 3.
A Dienes Valéria Grundschule tanévnyitóján a gyerekek verssel, énekkel, zenés
műsorral indították a tanévet. Simon Andrea az iskola igazgatója szorgalmat és
kitartást, sikereket kívánt az intézménybe járó 545 diáknak. Az évnyitón jelen
volt Máté Péter polgármesteri tanácsos is.
Október 6., 10.
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus hangversennyel ünnepelte 40 éves fennállását a művelődési központban. Ugyanitt fotókiállításon az
elmúlt négy évtized elevenedett meg. „Kincseink Tolnából” tárlaton a közönség
láthatta Till Jánosné népviseletes babáit, Trautmann Konrádné hímzéseit és Vitéz Zsolt pacsker gyűjteményét. A baráti társaságból alakult kórus már több elismerésben részesült, megkapta a Szekszárdi Német Önkormányzattól „Szekszárd Németségéért” – Klézli János Nívódíját, a város önkormányzatától pedig
a „Szekszárd Büszkesége” díjat. Az együttes karnagya Molnár Márta gitártanár.
December 7.
Hunyadi Panna a Babits Mihály Általános Iskola és Föglein Liza Kató a Dienes Valéria Grundschule tanulói kapták az idén a Klézli család alapította
Ungardeutscher Nachwuchs-díjat, amelyet ifj. Töttős Gábor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület elnöke adott át a német nyelvi szépkiejtési verseny
győzteseinek.
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IX. Egyházak
Január 22-26.
Az ökumenikus imahét alkalmait 1968 óta rendezik meg szerte a világon, így
Szekszárdon is. A város templomai megteltek a keresztények egységéért és megmaradásáért imádkozókkal. A felekezetek lelkészei más-más templomban szolgáltak.
Február 18-25.
A Pécsi Egyházmegye Családreferatúrájával közösen a helyi katolikus közösség
ismét megrendezte a Házasság hete programját.
Május 21.
Kiemelkedő esemény volt pünkösd hétfőjén, a Luther téren tartott ökumenikus
istentisztelet, amelyen több százan vettek részt – többek között a Lugosi testvérváros küldöttsége is –, hogy úrasztala közösségében ünnepeljék a Szentlélek
kiáradását és annak mai üzenetét. A lelkészek szolgálata mellett közreműködött
a Magyarországi Baptisták Központi Kórusa és az evangélikusok Csengettyű
zenekara.
Június 18-22.
- Az evangélikusok hittantáborát Sefcsik Zoltán lelkész és Dugár Éva hitoktató
vezetésével 38 hittanos diák számára tartották. A gyerekek jó hangulatban
épültek az ige által, de játékban, vetélkedőkben és kézműves foglalkozásokban
sem volt hiány.
Június 24.
A Baltavári házaspár által felújított, a Bogyiszlói úton található Jajdombi keresztet Bíró László püspök áldotta meg, majd dr. Kiss Ernő és baráti köre szolgált ünnepi műsorral.
Július 22.
Szekszárdi születésű, Pincehelyen szolgáló Simon János plébános pappá avatásának ötvenedik évfordulója alkalmából az újvárosi Szent Mihály arkangyal
templomban tartotta hálaadó aranymiséjét.
Szeptember 8-9.
Bíró László püspök tartott szentmisét Szűz Mária születésének emléknapján a
Remete kápolnánál. Mária tisztelete, a hálaadás örömnapja, a remetei búcsú a
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szekszárdiak jeles ünnepe.
Október 14.
Az „Országos Protestáns Napok” kiemelt Tolna megyei eseményén áhítattal
szolgált Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész, majd a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes több évtizedes hagyományait követve jótékony célú, teltházas hangversenyt adott az evangélikus templomban.
November 10.
A Szülők Akadémiáját 12. alkalommal szervezte meg a katolikus közösség. Az
első előadást az Indonéziában született, a Délvidéken szolgáló Éli atya tartotta
„Lehet-e rosszul szeretni?” címmel.
November 23.
„Időslátogató és Otthoni Segítségnyújtó” tréninget tartott a Katolikus Karitász,
a Szekszárdi R. K. Karitász és a szekszárdi plébánia önkénteseknek, családtagoknak az idősek problémáinak segítésére.
December 2.
A várakozás örömére hangolódott a Szent Rita Katolikus Óvoda az adventi
gyertyagyújtással. A gyerekek, a szülök és az óvónők készítette adventi koszorúkat Petkó Tamás plébános áldásával az intézmény a családoknak ajándékozta.
December. 16.
A Szekszárdi Evangélikus Egyházközség megalakulásának 110. és templomszentelésének 90., valamint orgonája megépítésének 200. évfordulóját ünnepelte.
A jubileumok alkalmából a vasárnap délutáni ünnepi istentiszteleten Sefcsik
Zoltán lelkész tartott áhítatott, majd Németh Judit felügyelő a gyülekezet történetét foglalta össze. Dr. Németh Pálné és Korossy József emlékeiket osztották
meg a gyülekezet tagjaival. Ezt követően dr. Hafenscher Károly lelkész az orgona múltjáról beszélt. Az ünnepség Lozsányi Tamás orgonakoncertjével zárult.
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X. Sport
Január 4.
A kulturális központban tartotta díjátadó ünnepségét a Szekszárdi Sportközpont és a Sportélmény Alapítvány. Az eseményen részt vett Ács Rezső polgármester, Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök és Asztalos Adrienn
sport- és ifjúsági referens is. Csillag Balázs, a sportközpont ügyvezetője megköszönte az edzők, Scherer Tamás, Szőke Gergő, Gaál László, Móra Zoltán és
Péterbence Csilla, valamint a kölyökatlétika oktatók munkáját.
Január 7.
A Mini Kadet Open újonc asztalitenisz versenyen a szekszárdi Kizakisz
Georgiosz Nikolaosz két arannyal a magyar újonc válogatott legeredményesebb
játékosa lett.
Január 10.
Hatalmas bravúrt végrehajtva, a Sleza Wroclaw otthonában nyert az Atomerőmű KSC Szekszárd kosárlabda csapata (74-84), s ezzel bejutott az Európa Kupa legjobb 8 együttese közé.
Január 20.
Rekordot döntött az Ifjúsági Unió Szekszárd által szervezett 19. Bartina teljesítménytúra. A Dél-Dunántúl legnagyobb, négy távon meghirdetett túráján
1411-en vettek részt.
Január 28.
2020/2021-es szezon végéig szóló szerződést írt alá a városházán az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapatát erősítő Studer Ágnes, a klub saját
nevelésű 19 éves játékosa.
Február 1.
Kizakisz Nikolaosz győzött az U11-esek mezőnyében a Molnár János nemzetközi asztalitenisz emlékversenyen, ahol 18 ország 200 versenyzője állt asztalhoz.
Február 24.
A Bodri Trail 2018 terepfutó versenyen 490 futó vágott neki a távoknak, mintegy 30 önkéntes segítségével.
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Február 26.
A Gyakorló általános iskola fiú tornacsapata bejutott az országos diákolimpia
fináléjába.
Február 28.
A Szekszárdi Sportközpont atlétikai szakosztályának versenyzője, Németh Mátyás 193 cm-es eredménnyel holtversenyben 2. helyezett lett magasugrásban a
Fedett pályás junior bajnokságon.
Március 19.
A szekszárdi Jégmadarak csapata a Magyar bajnokság U14-es korosztály 3x3as bajnokságában ezüstérmet szerzett.
Március 22.
A 110. Mezei futóbajnokságon a Szekszárdi Sportközpont válogatott futója,
Szemerei Levente a 2. helyen zárt a juniorok között. Felkl Dominik az U11-es
korosztályban aranyérmes lett.
Március 25.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd történelmet írt női kosárlabdázásban: a soproni
döntőben legyőzte a toronymagas esélyest, a Sopron együttesét, és megnyerte a
Killik László Magyar Női Kupát. Ezzel megszerezte a klub történetének első
felnőtt aranyérmét. A torna legeredményesebb játékosa Gereben Lívia lett. A fényes aranyérem mellé ugyanebben az esztendőben egy bajnoki ezüst is társult. A
csapat Európa Kupa szereplésével nemzetközi színtéren is letette névjegyét.
Március 29.
Streetballpálya átadásával folytatódtak a sportfejlesztések városunkban, amelyet a sportcentrumban Horváth István államtitkár, Ács Rezső polgármester,
Szabó Noémi, a KSC szakmai igazgatója és Theodoreán Alexandra csapatkapitány avatott fel.
Április 14-17.
Kizakisz Nikolaosz a linzi nemzetközi asztalitenisz versenyen az U11-es fiúknál tornagyőzelmet aratott.
Április 18.
A 3. helyen végzett a női Klubcsapatok Szuperligájában a Szekszárd Asztalitenisz Club csapata.
Április 22.
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A Sportélmény Alapítvány rendezésében tartott XII. Domaine Gróf Zichy Futóversenyen több mint ezren értek célba a váltó- és amatőr futamokban. A verseny
névadó
támogatója
Twickel
György
volt
(eredmények:
www.sportelmeny.hu).
Április 28.
Látványos kerékpáros viadalt rendeztek a Béla király téren. Az első Szekszárdi
Sportközpont Triál versenyre az ország minden tájáról, sőt Lengyelországból is
érkezett extrém sportoló.
Április 29.
Az NB I A-csoportos női kosárlabda bajnokság küzdelmeit másodikként zárta
az Atomerőmű KSC Szekszárd csapata.
Április 29.
Immár 2. alkalommal rendezték meg a Szekszárdi Fogathajtó Majálist a Pollack
utcai sportpályán a Szakcs-Szekszárd Lovas Barátok Egyesülete szervezésében.
Május 4-6.
A szekszárdi tehetség, Kizakisz Nikolaosz zsinórban harmadszor nyerte meg a
legfiatalabb korosztály országos asztalitenisz egyéni bajnoki címét.
Május 5.
A 9. Tolle Borvidék Félmaratonra 1900 versenyző regisztrált. Tolna megye legnagyobb amatőr sportversenyén, amelyet a Borvidék Futóegyesület rendezett
2018-ban 5, 14, 21 és 29 km-en tehették próbára erőnlétüket az olimpiai ötpróba
pontgyűjtő versenyének is számító eseményén a futók. Az eddigi legkeményebb
versenyen 8 domb és a kilátó megmászása mellett a szintkülönbség 850 m volt.
Csillag Balázs főszervező köszönetet mondott a városnak, a rendőrségnek, a
polgárőrségnek, a SzőlőSzem mozgalomnak és az önkénteseknek a sikerért.
Május 20.
A Gemenc Judo Klub 10-12 éves sportolói megnyerték a Mercedes-Benz Gyári
Judo Kupa csapatversenyét.
Május 24-26.
A 44. Alisca Bau Gemenc Nagydíj nemzetközi országúti kerékpárverseny viszszakerült az UCI versenynaptárába és 2018-ban másodszor rendezte a város,
azaz a Szekszárdi Sportközpont Nkft. A három napos versenyre 18 csapat 106
kerékpárosa nevezett 17 országból, ismét világ- és Európa-bajnoki kvalifikációs
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pontokért. Amatőr futamok is voltak, végül a hagyományos villanyfényes belvárosi száguldással, a Pálinkás Csaba emlékversennyel zárult a nagyszabású verseny. A viadalt először közvetítette a Sport 1 élő adásban és összefoglalóval.
Május 25.
Bartos Zsófia és Nagy Viktória nyerte az ifjúsági lányok páros versenyét a győri
maraton kajak-kenu bajnokságon.
Május 27.
Tízedik tornagyőzelmét aratta Kizakisz Nikolaosz, a Szekszárdi Yorgos SE
asztaliteniszezője a prágai nemzetközi viadalon U11 korosztályban.
Június 3.
A címvédő Szekszárd AC nyerte a női asztalitenisz Extraliga városunkban rendezett négyes döntőjét. A díjakat és érmeket Ács Rezső polgármester, dr. Kovács
Antal a PA Zrt. kommunikációs igazgatója és Mátrán Roland a szövetség elnöke adta át.
Június 9.
Több mint 60 fős mezőny mérte össze erejét a Szenior Atlétikai Club Szekszárd
dobó ötpróba és egyéni versenyén. Az egyesület alapítója, Török Sándorné tiszteletére megrendezett viadalt Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök
nyitotta meg. A szekszárdiak közül a férfi dobó ötpróbán Ruzsinka István,
3000 méteres futásban Cser Katalin, 1500 méteren Szekretár János, hármasugrásban Honti József bizonyult a legjobbnak.
Június 10.
A szekszárdi Máté Fanni 48,71 m-rel ezüstérmes lett gerelyhajításban a 11 ország atlétája részvételével megrendezett Budapest Open – Schulek Ágoston Emlékversenyen.
Június 18.
A Szekszárdi Fáklya SE Sió Trans Kupáján 101 asztaliteniszező versenyzett.
Wittinger Jánosné a női mozgássérültek kategóriában, míg az amatőrök vigaszágán Pető Gyula lett 2.
Június 21.
Az UFC nyári táborában, Kárpáti Zoltán elnök jelenlétében adták át azt a biliárdfoci pályát, amelyet Kőfalvi Adél ötlete nyomán, egy jótékonysági labdarúgó
bál bevételéből alakítottak ki. Az átadón Horváth István országgyűlési képvise59

lő és Ács Rezső polgármester példaértékű, közösségteremtő összefogásról beszélt,
amely a már megvalósított öltözőkomplexum mellett kapott helyet.
Június 24.
A szenior atléták országos bajnokságán a Szenior AC versenyzői 18 arany-, 15
ezüst- és 8 bronzérmet gyűjtöttek.
Június 26.
Teszler Vendel vezetőedző irányításával feljutott a másodosztályú bajnokságba
a Szekszárdi UFC U17-es együttese. A sikerhez hozzájárult Polyák Antal és
Dienes Pál edzők munkája is.
Július 6-7.
- Aranyérmes lett Mercz Marcell és Horváth Ádám, a Szekszárdi Kajak-Kenu
SE ifjúsági kajak párosa a horvátországi Metkovicban rendezett maraton Európa-bajnokságon. Ugyanitt Nagy Viktória egyéniben ezüstérmet, míg Bartos
Zsófiával párban bronzérmet szerzett.
Július 15.
A Szekszárdi Sportközpont újonc- és serdülőkorú atlétái kiváló eredményeket
értek el a miskolci bajnokságon. A legeredményesebb sportoló Frei Nóra volt, aki
a 300 méteres síkfutásban országos bajnoki címet szerzett, míg 80 méteren
ezüstérmes lett.
Augusztus 10.
Hat országból (cseh, szerb, francia, osztrák, olasz, magyar) kétszáz egyéni induló és 40 csapat vágott neki Szekszárdról, a Garay térről a Korinthosz ultrafutóversenynek. A viadal győztese, az olasz Enrico Maggiole 15 óra 6 perc 37 másodperc alatt teljesítette a 160 km-t, míg a 80 km-es távot Simonyi Balázs nyerte
6 óra 43 perc 56 másodperccel.
Augusztus 13-17.
A Szekszárdi Sportközpont hetedik alkalommal szervezett Telesport néven nyári
tábort, amelyen több mint 200 gyerek vett részt.
Augusztus 13-19.
Kitűnően szerepeltek a szekszárdi Alisca Nyilai Íjász Egyesület sportolói a gyulai Történelmi Íjász Világbajnokságon. Barta Nikolett arany- és ezüstérmet, míg
Török Hanna Vanda országos bajnoki címet szerzett.
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Szeptember 6. és 15.
Egyesben és párosban is sikeresek voltak a Szekszárdi Asztalitenisz Club versenyzői. A városi sportcsarnokban megrendezett Szekszárd Kupa I. osztályú
ranglista versenyen Bálint Bernadett egyéniben és Madarász Dórával párosban
is aranyérmet szerzett, utóbbi egyéniben ezüstérmes lett.
- Madarász Dóra a szekszárdi AC versenyzője a magyar válogatott színeiben
asztalhoz állt a spanyolországi Európa-bajnokságon.
Szeptember 9.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd új légiósai, az ausztrál Abby Bishop és a svéd
Frida Eldebrink megérkeztek a városba.
Szeptember 12. és 28.
Nagy küzdelemben győzte le a Szekszárdi Fekete Gólyák KC női kézilabda csapata a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttesét a Magyar Kupában, és ezzel
bejutott a második fordulóba. Az FGKC a következő körben 26–24-re kikapott
a Kozármislenytől, s így kiesett a sorozatból.
Szeptember 19.
Ács Rezső polgármester világbajnok íjászokat köszöntött. A Tolnai Tájak Íjász
Egyesület tagjai nagyszerű eredményeket értek el az ausztriai Moosburgban
szeptember 2. és 8. között rendezett 3D világbajnokságon. Huszár Zoltán és
Kovács Gábor Zsigmond arany-, míg Huszár-Háhner Erika ezüstérmet szerzett.
Szeptember 24.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd 81–64-re legyőzte a NKE csapatát a 49. Sió
Kupa női kosárlabda torna döntőjében, így megvédte elsőségét és hatodszor lett a
felkészülési kupa győztese.
Október 8., 10., 18.
Két nappal a Séd Sörözőben megtartott jó hangulatú szurkolói ankét után az
Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapata óriási csatában 71–68-ra
legyőzte a francia Lille gárdáját az Euroliga-selejtező első mérkőzésén. Djokics
Zseljko együttese a franciaországi visszavágón vereséget szenvedett, így nem
jutott az EL csoportkörébe.
Október 24.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapata fényes győzelmet aratott
a szlovén Celje ellen az Európa Kupában.
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Október 26.
Kizakisz Nikolaosz két arany- és két bronzérmet hozott el a Bükfürdőn megrendezett országos serdülő asztalitenisz ranglista versenyről.
November 15.
Szabó Gergő lett a kontinens legjobb együtteseit tartalmazó ranglistán 34.
Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda klub új ügyvezető elnöke.
November 18.
A terepkerékpározás új fellegvára lehet Szekszárd, ahol immár másodszor rendeztek Magyar Kupa futamot.
November 21.
Fennállásának 65. évfordulóját ünnepelő Szekszárd Kórház Sportkör alapítása
óta számos fiatalnak nyújtott sportolási lehetőséget asztalitenisz, kézilabda,
vívás, természetjárás és tenisz sportágakban. A dr. Vastag Oszkár elnök irányította sportkör jelenleg természetjáró és vívó szakosztállyal működik. A vívók
száma ismét húsz fő feletti, a 10-15 éves versenyzők Garay Előd szakosztályvezető, szakedző irányításával rendszeres és egyre sikeresebb résztvevői az országos korosztályos versenyeknek.
November 23-25.
Szekszárdon rendezték meg a hagyományos légfegyveres Hungarian Opent. A
Magyar Sportlövők Szövetségének nemzetközi versenyén tizenhat ország sportolója vett részt.
November 24.
A télies idő beköszöntével megnyílt a műjégpálya. A 800 négyzetméteres fedett
jégfelületet minden időjárási körülmények között használhatják a korcsolyázók,
a jégkorongozók.
November 30.
Idegenben is legyőzte a szlovén Celjét az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapata, s ezzel harmadik sikerét aratta az Európa Kupában.
December 3.
A szekszárdi női kosárlabda csapat az Európai Kupa 5. fordulójában is győzött
a szlovák Rózsahegy (Ruzomberok) ellen.
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December 16.
Tolna Megyei Diáksport Szövetség közel háromszáz megyei diák, köztük mintegy félszáz szekszárdi ifjú sportoló teljesítményét jutalmazta a Garay gimnázium dísztermében megtartott ünnepségen.
December 19.
A Babits Mihály Kulturális Központban bemutatták az Atomerőmű KSC Szekszárd sikereiről szóló dokumentumfilmet, amelynek producere Kindl Gábor volt.

XI. Díjak, elismerések
Február 3.
Gőbölös Kálmán a szekszárdi Samsonite építőmérnöke vehette át a Bohli Antal
Ifjúsági Díjat a Tolna Megyei Mérnök Kamara elnökétől, Kővári Teréziától és
Nagy Gyulától, a Magyar Mérnöki Kamara elnökétől az üzemcsarnok
felszerkezeti tervének elkészítéséért.
Február 5.
A megyei önkormányzat 12. alkalommal díjazta a civileket. Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díjat az 1992-ben alakult Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület érdemelte ki. Az elismerést dr. Gesztesi Enikő elnök vette át
Fehérvári Tamástól, a megyei közgyűlés elnökétől és Potápi Árpád János államtitkártól.
Február 22.
Világbajnoki címet szerzett Weisz László a Szekszárdi Rádióklub tagja a Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség rövidhullámi világbajnokságán még 2017-ben. A
díjat 2018 februárjában vehette át a bajnok.
Március 1.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Polgári Védelem Világnapján szervezett ünnepségén a rendvédelmi tagozatos diákokat Kővári Ildikó, az
Új Nemzedék Központ szekszárdi vezetője köszöntötte, majd Borda Károly
megbízott beszélt a szervezet történetéről. Dr. Balázs Gábor igazgató elismeréseket adott át, többek között a nyugállományba vonuló Borda Károlynak.
Március 2.
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Kristófy Dániel festőművész vehette át Fusz Györgytől, a Víz’P’Art Közalapítvány elnökétől a Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat 2018-ban.
Március 15.
Munkássága elismeréseként dr. Reibling Tamás szekszárdi szakállatorvos Konkoly-Thege-díjat érdemelt ki, amelyet Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
adott át.
Május 12.
30 éve alakult a Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesülete, melyet férje után, 2010
óta Heim Károlyné vezet. Az elnököt áldozatos munkásságáért az országos
egyesület Hűség-díjjal jutalmazott.
Május 17.
A kórház Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából rendezett ünnepségén tudományos előadások, szakmatörténeti megemlékezések hangzottak el és kitüntetések
átadására is sor került. Az Év Szakdolgozója elismerést vette át Galláné Simon
Katalin epidemiológia szakápoló. Főigazgatói Dicséretben részesült Bekéné
Veszprémi Nóra ambuláns nővér, sürgősségi szakápoló, Csiki Jánosné cytológiai
szakasszisztens, Csiszár-Szabó Ilona ápoló, Erős Enikő ápoló, György Józsefné
ápolási asszisztens, gazdasági nővér, Hegedűsné Erb Marianna laborasszisztens, Janó Ferenc betegvezető, Lennerné Őszi Mária Tamara ápoló, Orsós Zoltán ápoló, Samuné Vajda Edit ápoló, Takács Zsolt ápoló. A szakdolgozói kollektíva javaslatára az újonnan alapított Tiszteletbeli Ápoló Oklevelet első alkalommal Janicska Zsoltné, az ápolási igazgatóság titkárnője vehette át.
Dekubitusz Megelőzés és Terápia elismerő oklevelet kapott a II. Belgyógyászati
Osztály és a Krónikus Belgyógyászati Osztály ápolói közössége.
Május 26.
Rubin díszoklevelet vett át a PTE Pedagógusnapi Szenátusi Ülésén Kurucz
Antalné 90 éves tanítónő, pszichopedagógia szakos tanár, vezető szakfelügyelő,
aki 1948-ban szerzett pedagógus diplomát. Részt vett a pedagógiai főiskola alapításában és az ott folyó oktatásban is.
- Pedagógusnapi ünnepség keretében a PTE rektora Arany Kathedra Díjat adományozott dr. Horváth Bélának, a PTE KPVK dékánjának kiemelkedő oktatónevelő és tehetséggondozó munkájáért.
Május 27.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium diákja, Rappay Bence Zsolt nyerte a stock64

holmi Ifjúsági Víz Díj magyarországi döntőjét, akit a többi helyezettel együtt
fogadott Áder János köztársasági elnök a Sándor-palotában. A diák Budapesten
vehette át a Magyar Hidrológiai Társaság Sajó Elemér Díját a Szedresi ŐsSárvíz és a Szekszárdi-dombság területén folytatott vízmegtartási vizsgálataiért. A diákot és tanárát, Barocsai Zoltánt hivatalában köszöntötte Ács Rezső
polgármester.
Május 30.
Városmarketing Gyémántdíjjal és védjeggyel ismerte el a Háry János Mesefesztivált a Magyar Marketing Szövetség. A díjat dr. Haag Éva alpolgármester Budapesten vehette át.
Június 5.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Pädagoge des Jahres díjat
Frey Istvánnak, a Baka István Általános Iskola Grundschule tanárának ítélte.
Dr. Józan-Jilling Mihály elnök köszönte meg a díjazott több évtizedes, kiváló
munkáját.
Június 10.
Az Önkéntesek Napja és a Hála Gála alkalmából kiosztották a civilek elismerését, a Szomjú-díjat, melyet egyéni kategóriában dr. Horváth Marcell, a Tolna
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetségének elnöke, közösségért végzett
munkájáért pedig a Nők Szekszárdért Egyesület vehetett át.
Június 15.
Tehetséges és szorgalmas diákokat ismert el a Tolna Megyei Önkormányzat.
Összesen 107, a 2017/2018-as tanévben kiemelkedően teljesítő középiskolás diák
részesült elismerésben a Garay János Gimnáziumban tartott ünnepségen. Tolna
Megye Talentuma díjat három szekszárdi diák vehetett át dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőtől: Dong Shiyuan Dániel, Oláh Péter (Garay gimnázium) és Görcsös Ákos (Dienes iskola).
Június 18.
Az EMMI Bonis Bona, Kiváló Versenyfelkészítő díjában részesítette több évtizedes munkájáért Nagy Lászlót, a Garay gimnázium tanárát.
- Tóthné Gulácsi Beáta, a Garay gimnázium tanára a BME Alapítványának
Pro Progressio elismerését kapta a matematika tantárgy népszerűsítésében és oktatásában elért kiváló eredményeiért.
Június 21.
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„Szekszárd Év Rendőre” díjat vehetett át Ács Rezső polgármestertől Benke János főtörzszászlós és dr. Szabó Vilmos főhadnagy. Győri Balázs hadnagy különdíjat kapott. A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címet Csele Gyula tűzoltó zászlós érdemelte ki.
Június 23.
Sebestyén Ádám-díjban részesült a XV. Bukovinai Székely Találkozón Szabadi
Mihály koreográfus, író, aki színpadra vitte többek között a székelyek Bácskából történt menekülését.
Június 28.
Vesztergombi Csaba szekszárdi borászt tagjai közé választotta a Magyar Bor
Akadémia kiemelkedő tevékenységének elismeréséül.
- A Semmelweis Nap alkalmából a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
elismerő oklevelét vehette át a megyei kórház több dolgozója: Forster Tamás
ápoló, Gősi Rita közegészségügyi-járványügyi felügyelő, csoportvezető, Szászi
Jánosné csecsemő-és gyermekápoló, Vajda Rozália ápoló.
Június 30.
A Rotary Club Szekszárd 20. charterén Paul Harris-díjat kapott több éves eredményes tevékenységéért Béres Vilmos és Kővári László, Szent-Györgyi Albert
Rotary-díjban részesült Bárczy Eörs, Letenyei László és Módos Ernő. A díjakat
Mészáros Zoltán kormányzó adta át a Vármegyeházán. A soros elnök dr.
Murzsa András a Paul Harris elismerést az országos fórumon vette át.
Június
Döbrösy Álmos és Andi Péter a Szekszárdi Baka István Általános Iskola 7. a
osztályos tanulói megkapták a „Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017”
elismerő miniszteri oklevelet az előző tanévben elért eredményes tanulmányi
munkáért és kimagasló sportteljesítményért az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Osztályfőnökük Rácz Nóra, edzőjük Szepesi József, illetve Scherer Tamás.
Július 2.
Az Országos Honismereti Szövetség elnöke, Debreczeni-Droppán Béla Győrben,
a Honismereti Akadémián adta át dr. Dobos Gyula István c. docens,
főlevéltáros, ny. levéltár-igazgatónak több mint négy évtizedes kiemelkedő honismereti munkája elismeréseként a Bél Mátyás-díjat. Az általa vezetett Tolna
Megyei Levéltár fő támogatója volt 1992-es alakulásától kezdve a Tolna Megyei
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Egyed Antal Honismereti Egyesületnek. Honismereti elkötelezettségét jelentős
szerkesztői (35 kötet), öt önálló kötete, továbbá 62 megjelent tanulmánya, konferencia és ismeretterjesztő előadások, valamint kétszáznál több Tolna megye
múltjáról írt cikke jelzi.
Július 4.
A SZSZC Ady Endre Szakképző Iskola tanévzáró ünnepélyén a megyeszékhely
helyőrsége vegyvédelmi hagyományainak megőrzéséért, ápolásáért elismerésben
részesült Ábrahám Norbert főigazgató, Juhász Gábor az iskola és kollégium
igazgatója, Tálosi Zoltán nevelőtanár, Radics Vivien, Hajdu Márta és Janó
Máté honvéd kadétok, az iskola növendékei. Különdíjjal jutalmazták Gálosi
Gergő kadétot. A díjakat Szikora Mihály nyugalmazott ezredes, a Veterán Vegyészek Baráti Társaságának elnöke adta át.
Augusztus 20.
Dr. Nagy István miniszter Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát adta át
Vesztergombi Ferenc borásznak, a város díszpolgárának. A Vesztergombi Pince
vezetője a szőlőművelésben, a borkészítésben elért kiváló eredményeiért, hazai és
nemzetközi sikereiért kapta az elismerést.
Augusztus 26.
Ötven éve végzett a Pécsi Tanárképző Főiskola történelem–ének-zene szakán
Klézli Erzsébet. A szekszárdi zeneiskola nyugdíjas szolfézs- és zongoratanára
ebből az alkalomból Aranyoklevélben részesült.
Augusztus 29.
Szekszárd Város Napján a felújított városháza dísztermében került sor az ünnepi közgyűlésre. Ács Rezső polgármester megnyitóját követően átadta a közgyűlés által elfogadott városi elismeréseket, díjakat, kitüntető címeket.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet
Bacsmai László katolikus esperes kapta, aki egy ideig pappá szentelését követően káplánként, majd 2003-2017 között plébánosként teljesített egyházi szolgálatot Szekszárdon. Mindig nagy súlyt helyezett a személyes kapcsolatokra, meghatározó szerepet játszott a helyi közösség összetartásában és a belvárosi templom felújításában.
Közjóért kitüntető díjban részesült
- Dr. Bakk Miklós politológus, szerkesztő, a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem kolozsvári karának docense, aki Lugos város tanácsnokaként kezdeménye67

zője volt a Szekszárddal történő kapcsolatfelvételnek, amelynek eredményeként
létrejött a testvérvárosi szerződés 1993-ban. Azóta meghatározó személyisége a
testvérvárosi kapcsolatnak. Közreműködője volt a Facsáddal 1995-ben létrejött
együttműködési megállapodás aláírásának. Számos alkalommal volt előadója
kisebbségi témában szekszárdi rendezvényeknek.
- Illés Tamás 20 éve elnöke a Vállalkozói Szalonnak, amelyben gazdasági, tudományos és közéleti személyiségek előadásaival segíti az érdeklődők alapos információhoz jutását. Részese volt a Rotary Club Szekszárd alapításának, alapítója és titkára a Magyar Közgazdasági Társaság Tolna Megyei Szervezetének,
kurátora a Dienes iskola Tehetségekért Alapítványának.
- Rotary Club Szekszárd 1998-tól végzi karizmatikus, városszépítő tevékenységét. Folyamatos támogatója a megyei kórháznak, amelynek 2015-ben közel 100
milliós értékű orvosi műszer, technikai felszerelés támogatást szervezett nemzetközi összefogással. Rendszeresen segíti a hátrányos helyzetű és tehetséges fiatalokat, a Hospice Alapítványt, Szekszárd iskoláit. Városszépítő projektjeik közül
országos elismerést érdemelt ki az összefogással létrehozott Béla király téri Tapintható Láthatatlan térplasztika, amelyet Farkas Pál szobrászművész készített. A díjat a klub soros elnöke, dr. Kiszler Gyula vette át.
- Dr. Dusa Gáspár főorvos, aki 1980 óta első munkahelyén a megyei kórházban
dolgozik. Sebész, traumatológus és ortopéd szakorvos. Közéleti szerepvállalásának része az Újvárosi katolikus Társaskörben, a Remete és a kórházkápolna felújításában történt munkálkodása.
- Tóth Lászlóné a Garay János Gimnázium nyelvtanára. Évtizedek óta példa
értékű elkötelezettséggel készíti fel a diákokat a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára. A Nyitott Világ Alapítvány magas színvonalú munkájának szakmai vezetője. Számos külföldi és hazai nyelvi tábor szervezője.
Dr. Hirling Ádám-díjat vehetett át
- Kocsis Erika óvodapedagógus, aki a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodából 40 év
munkáját követően 2018 áprilisában vonult nyugdíjba. Szolgálati idejében mindig magas színvonalúon állt helyt munkájában. 2004-től a kertvárosi óvoda fejlesztőpedagógusa, 2014-től óvodavezető-helyettesként is dolgozott.
- Pócs Margit, aki 1997-től a közművelődési és civil kapcsolatok felelőse a városházán. A Civil Kerekasztal megálmodója. Nevéhez fűződik számos, napjainkra már hagyományossá vált rendezvény elindítása, így a Szent László Na68

pok, Önkéntesek Napja, Állampolgári Részvétel Hete, valamint a Mészöly Miklós Emléknap létrejötte is. Fő mozgatója az 1988 óta működő Mentálhigiénés
Műhelynek, szervezője és összefogója az Élő szeretet embertársainknak, nagysikerű adventi programsorozatnak.
Az önkormányzat az egészségügyi ellátásban hosszú időn keresztül eredményesen működő szakemberek tevékenységének elismerésére alapította a
Tormay Károly kitüntető címet,
amelyet ebben az évben dr. Bajor Klára, diplomájának megszerzésétől (1977) a
Balassa János Kórház Bőrgyógyászatán, 1986-tól már főorvosként, majd 1991től osztályvezető főorvosként dolgozó kiváló szakember érdemelte ki. Területének elismert szaktekintélyeként tagja több hazai és nemzetközi tudományos társaságnak, számos szakmai és tudományos cikk szerzője.
A szociális szakterületen kiemelkedő munkát végző szakemberek megbecsülésére
alapított, a néhai irgalmas nővér nevét viselő
Triebler Irma kitüntető címben
részesült Tolácziné Varga Zsuzsanna, aki 1995-től lát el kiemelkedő szociális
tevékenységet. 2014-től a Gyermekjóléti Központ Szakmai vezetője, 2016-tól a
Humánszolgáltató Központ igazgatója.
Szekszárd Javáért kitüntető címet kapott
- A Szekszárdi Dicenty Dezső Kertbarát Kör, amely megalakulása, 1977 óta
rendszeres programokkal segíti a kertészkedőket, a város szőlő-, bor- és gyümölcstermelőit. E kör kezdte szervezni Szekszárdon a hazánkban egyedülálló,
egy-egy szőlő- illetve borfajtához kötődő borünnepeket.
- A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület, amely alakulásától 1992től kezdve meghatározója és összefogója a megyében zajló honismereti, ismeretterjesztő, kutató és nemzeti identitást támogató tevékenységnek. Munkája során
szoros kapcsolatot ápol, együttműködik a megye számos oktatási és közművelődési intézményével, civil szervezetével.
- A CabTec Kft. a svájci székhelyű cég szekszárdi egysége évről évre növeli forgalmát. Folyamatos támogatója és segítője a szekszárdi oktatási intézményeknek.
A Szekszárdi Német nemzetiségi Önkormányzat elismerését
a „Szekszárdi Németségért” Klézli János-díját
Katharina Eicher Müller és Mikola Péterné érdemelte ki. Áldozatos munkájuk69

kal mindketten nagyban hozzájárultak a szekszárdi németség hagyományainak,
kultúrájának, dalkincsének, keresztény és nemzetiségi identitásának megőrzéséhez, hazai elismertségéhez. A kitüntetést dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi
Német Önkormányzat elnöke adta át.
Az ünnepi közgyűlésen közreműködött Orbán György előadóművész, a zeneiskola rézfúvós kamaraegyüttese és a Mondschein kórus.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat hagyományos Megyenapi ünnepségének ezúttal
Kakasd adott otthont. A megyei közgyűlés szekszárdi díjazottai:
- Bezerédj István-díjjal ismerték el dr. Szily Ferencnek, a megyei kórház röntgen-diagnosztikai (radiológiai) osztálya főorvosának közel hét évtizedes munkáját.
- Sipos Márton-díjban részesült Márkus István, a Szekszárdi Borvidék
Félmaraton főszervezője a szabadidősport szervezésében vállalt munkájáért, a
megyeszékhely sportéletének fellendítéséért.
Szeptember 21.
A szekszárdi Murexin Kft. „Érték és Minőség Nagydíjban”, illetve Nívódíjban
részesült. Czili Aladár, a cég ügyvezetője vette át az elismeréseket a Parlamentben. A por-termékgyár 10%-kal csökkentette az energia-felvételt a kapacitás bővítésekor a legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak megfelelve.
Október 12-13.
A 2018. évi Balassa Nap alkalmából Pro Sanitate díjat kapott Böröcz Istvánné
gyógyszertári szakasszisztens, Gyöngyösi Sándorné osztályvezető ápoló. Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Csepregi Józsefné munkaügyi előadó, Feil
Péterné, az Élelmezési Csoport munkatársa. Balassa-díjat vett át orvosi területről dr. Cifra János ov. főorvos, dr. Selényi Judit ov. főorvos, dr. Vida Aladár Béla főorvos, dr. Roth Teréz főorvos, valamint a Fertőző Osztály 16 tagú kollektívája: dr. Bali Ildikó ov. főorvos, dr. Győriné Dávid Stefánia ov. ápoló, Baloghné
Nyúl Ildikó, Becze Zoltánné, Berekméry Zoltán, dr. Cseh Judit, Dvorák Rozália, Herdean Katalin, Lennerné Őszi Mária Tamara, Maláti Istvánné, Sárközi
Jánosné, Szabóné Fekete Judit, Szebényi Lászlóné, Tóthné Fekete Rita, Tőricht
Miklós, Vukálovits Ákosné, ápolási területről Bártfai Szilvia ov. ápoló, Feigl
Zsolt ov. ápoló, Kökény Erika ov. ápoló, gazdasági területről Pirgi József energetikus, Mátyás István vízvezeték-szerelő, Fábián András gépkocsivezető, Bojtos Jánosné tálalós, Horváth József kertész.
A Balassa Pályázat tudományos díj orvos kategóriájának helyezettjei: 1. dr.
Tóth Gábor sebész szakorvos, 2. dr. Kovács Dóra szemész szakorvos, 3. dr.
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Maláti Éva szakorvosjelölt; egyéb diplomás kategóriában 1. helyezett
Straubingerné Vince Ildikó szakasszisztens, 2. helyezett Bártfai Szilvia diplomás ápoló, 3. helyezett Gazdag Krisztina gyógytornász, közönségdíjas dr. Kovács Dóra szemész szakorvos, egyéb diplomás kategóriában különdíjas Varga
Bettina jogi asszisztens.
A kórház vezetése és a Tudományos Tanács döntése alapján főorvosi kinevezést
dr. Szí Vince, dr. Kovács Gábor; adjunktusi kinevezést dr. Komáromi-Fülöp
Zoltán, dr. Schipp Ildikó, dr. Hepp Tamás vehetett át.
Október 15.
Dr. Pilisi Gábor rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya a SzőlőSzem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesületért végzett munkáját ismerte el a szervezet.
Az emlékplakettet az egyesület elnöke, Császár János adta át.
Október 27.
Az év Tolna megyei Prima díjasai: a Magyar Zeneművészet kategóriában Siklósi
Krisztián vezetette Csurgó zenekar, a Magyar Sport kategóriában Harsányi
Mária, az Atomerőmű KSC Szekszárd utánpótlás edzője. A VOSZ Kiemelkedő
Társadalmi Szerepvállalás elismerésben részesítette Korcsmár Istvánt, az Alisca
Bau Zrt. vezérigazgatóját.
November 24.
- A Magyar Orvosi Kamara Hippokratész Emlékérmét vette át dr. Andriska
István, a traumatológiai osztály osztályvezető főorvosa, a MOK Tolna megyei
szervezetének elnöke, szakmai és kollegiális érdemei, a köztestület érdekében kifejtett eredményes tevékenysége, illetve „A Közösségért” díjat kapott dr. Vastag
Oszkár, a szemészeti osztály osztályvezető főorvosa példamutató közéleti tevékenysége, a köztestület iránti elkötelezettsége, az egészségügy jobbításáért kifejtett erőfeszítései elismeréséül.
- Szekszárd lett a győztes a „Holnap Városáért díj” Mozgásban a város kategóriájában. Az elismerést dr. Haag Éva alpolgármester vette át Budapest Főváros
Önkormányzatának dísztermében. A zsűri értékelte a fenntartható utazási formák, a közlekedés és logisztika, a forgalomcsökkenés érdekében tett intézkedéseket, programjavaslatokat. A város kiérdemelte az első helyet többek között az emobilitás népszerűsítésével, elektromos kutak építésével, az autómentes nappal,
a járdák megújításával.
November 28.
- A város 22 éve díjazza a példaértékű eredményeket felmutató fiatalokat a Me71

cénás Tehetséggondozó Támogatás keretében. Ebben az évben 140 tanuló, 13
csapat és 69 felkészítő tanár és edző munkáját honorálták. Ács Rezső polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a város fontosnak tartja a fiatalok
kötödését lakhelyükhöz. (Részletesen eredmények a kadarka.net internetes portálon.)
- Tiszta, rendezett, virágos porta díjat nyert intézményi kategóriában a Balassa
János Kórház parkja. A díjjal az önkormányzat a városközpont legnagyobb
zöldfelületeként számon tartott kórházi park minőségében történt pozitív változásokat, a kórház kertészeti csoportjának eredményes munkáját ismerte el.
December 13.
A város harmadik alkalommal adta át a Szekszárd Büszkesége díjat tehetséges,
kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példaként állítható sportolóknak, edzőknek,
művészeknek és egyesületeknek. Ebben az évben 108 egyéni sportoló, 16 együttes
335 csapattagja, 53 sportegyesületi elnök és felkészítő kapta meg a kitüntető
címet.
Az ünnepségen „Szekszárd Edzője 2018” díjban részesült Jámbor Attila kajakkenu edző. A „Szekszárd Sportolója 2018” díjat Mercz Marcell, a Szekszárdi
Kajak-Kenu SE versenyzője nyerte el. (A kitüntettek listája a kadarka.net oldalon olvasható.)
Január-december
A Magyar Liszt Ferenc Társaság elismerő oklevéllel és díszplakettel jutalmazta
a Szekszárdi Madrigálkórus 2016-ban kiadott CD-jét, amelyen Liszt Szekszárdi
miséje és a Requiem hallható.
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XII. Emlékezések, évfordulók
Január 9.
Erdélyből történt elűzetésük 254. évfordulóján gyertyagyújtással egybekötött
megemlékezést tartott a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a székely
emlékparkban. Szegedi Dezsőné elnök kiemelte: az évforduló a jövőt illetően reményt keltővé válik.
Január 12.
Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a szekszárdi önkormányzat, a
Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyományőrző Tagozata, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Ifjúsági Tagozata, valamint a Babits Mihály Kulturális Központ a doni áttörés 75. évfordulója alkalmából a II.
világháborús emlékműnél. Beszédet mondott Kővári László képviselő. A Muslinca kórus katonadalokat énekelt, majd dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor egyházi áldása következett. A rendezvényen közreműködött Kovács Zsolt
trombitán.
Január 27.
Szekszárd kiemelt művészeti együttese, a Szekszárd Ifjúsági Fúvószenekar 30
éves lett. A Kovács Zsolt karnagy vezette együttes jubileumi koncerttel, telt ház
lőtt ünnepelte kiemelt arany minősítését a kulturális központ színháztermében.
Február 22.
A Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján Romsics Ignác történész
beszélt a diktatúra kemény és puha változatáról a kulturális központban.
Március 3.
Huszonöt éves lett az Erősné Szőr Márta alapította Ifjúsági Gitárzenekar.
Molnár Márta vezényletével a jubileumot nagyszabású koncerttel tették emlékezetessé a vármegyeházán, ahol a Szekszárdi Tankerület díját is átvehették.
Március 13.
Az MNL Tolna Megyei Levéltára a forradalom évfordulójára az „1848–1849-es
forradalom és szabadságharc Tolna megyében” kiállítással emlékezett. A megnyitón Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke osztotta meg ünnepi
gondolatait a résztvevőkkel. Verset mondott Dicső Botond tanuló.
Március 14.
Mintegy háromszázan vettek részt a hagyományteremtő szándékkal megrende73

zett fáklyás felvonuláson az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc évfordulójának előestjén, a kulturális központ szervezésében. Zsikó Zoltán ügyvezető
köszöntője után a Csurgó zenekar muzsikált.
Március 15.
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján rendezett városi
megemlékezésen a himnusz hangjai után Horváth István államtitkár mondott
ünnepi beszédet a Béla király téren, majd a Garay János Általános Iskola és
AMI tanulói adtak emlékezetes műsort. Egyházi áldást Gyurkó Donát Sámuel
metodista lelkész mondott. Az emlékezés órája koszorúzással zárult. A Babits
Mihály Kulturális Központ által szervezett ünnepségen közreműködött az
Alisca Brass Band, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar és a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete.
- Az ünnepséget megelőzően a megyei honismereti egyesület tagjai, tisztelgő diákok emlékeztek és helyeztek el virágot a szekszárdi ’48-asok, Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond sírján az alsó- és újvárosi temetőben.
Április 12.
125 éve született Glykais Gyula olimpiai bajnok vívó. Az alsóvárosi sírkertben
nyugvó kiváló sportember 1928-ban és 1932-ben nyert aranyérmet az ötkarikás
játékokon, háromszoros Európa-bajnok (1929: egyéni, 1930 és 1931: csapat),
magyar bajnok (1927: csapat). Ez alkalomból a sírt gondozó Nők Szekszárdért
Egyesület tagjai megemlékezést és koszorúzást szerveztek. Ezen a MOB Emlékés Hagyományőrző Albizottságát vezető Győri Béla, Sákovicsné Dömölky Lídia
vívó olimpiai bajnok, Ács Rezső polgármester és az önkormányzat szakbizottságainak vezetői, valamint a Babits Mihály Általános Iskola tanulói és számos
szekszárdi vett részt. Az emlékünnepségen Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont vezetője bejelentette, hogy az intézményben leleplezték Glykais Gyula
márványból készült emléktábláját.
Május 18.
A Múzeumi Világnapon, a Wosinsky Emléknapon koszorúzással, előadásokkal
és díjak, elismerések átadásával tisztelegtek az alapító előtt. Csillagné Szánthó
Polixéna humán bizottsági elnök és Ódor János Gábor múzeumigazgató méltatta Wosinsky Mór munkásságát. Az önkormányzat és az intézmények képviselői
koszorút helyeztek el a tudós mellszobránál. A Múzeumbarát Óvoda elismerést
a Sióagárdi Kisfecske Óvoda, míg a Múzeumbarát Iskola díjat a Baka István
Általános Iskola érdemelte ki. A Wosinsky Emlékplakettet 2018-ban dr. Ótós
Miklós vehette át, aki Wosinskyről írt könyvének nagy részét múzeumi értékesítésre adta át. Wosinsky-díjban részesült Czövek Attila régész főmuzeológus és
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Gwizdala Valéria teremőr-kiadványos.
Május 27.
A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából az I. és II. világháborús emlékműveknél tartott városi megemlékezésen dr. Máté István képviselő mondott emelkedett
hangú beszédet. Áhítatot tartott és egyházi áldást adott Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész, verset szavalt Sili Gergő tanuló. Koszorúzott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi Szervezete, a város és a társadalmi szervezetek
képviselői. A kulturális központ rendezte ünnepségen közreműködött a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar Kovács Zsolt vezényletével és a Szekszárdi SZC
Ady Endre Szakképző Iskola honvéd kadét osztály tanulói.
- Az 1949. augusztus 2-i lőszerrobbanás áldozatai előtt tisztelegve emléktáblát
avattak az esemény helyszínén, az Augusz ház melletti tér kövezetén. Dr. Máté
István képviselő és Kovács János, a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete elnöke emlékezett meg a szerencsétlenül járt lőszer mentesítőkről, hat szekszárdi lakosról. Trombitán közreműködött Kovács Zsolt.
Május 30.
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára „Az egyházi iskolák államosítása Tolna megyében” című kiállítással emlékezett az 1948-as eseményekre.
A tárlatot Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök és dr. Várady
Zoltán levéltár igazgató nyitotta meg.
Június 2.
20 éves lett a Polip Ifjúsági Egyesület. A születésnapot nagy érdeklődés mellett
nyárnyitó bulival ünnepelték meg.
Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából városi megemlékezésre került sor a
trianoni békediktátum aláírásának 98. évfordulóján. Emlékező beszédet mondott dr. Horváth Kálmán kormánybiztos és Kovács Ferenc katolikus segédlelkész, aki kérte Isten megtartó kegyelmét a nemzetre. Irodalmi összeállítással
közreműködtek a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolájának diákjai, a
műsort összeállította és rendezte Orbán György tanár.
Június 23.
A XV. Székely Találkozó résztvevőit Ács Rezső polgármester köszöntötte a
szentmise után, méltatva a 2010-ben alapított szekszárdi egyesület komoly
eredményeit. A házigazda Szegedi Dezsőné elnök köszönetét fejezte ki a város
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erkölcsi és anyagi támogatásáért. A kulturális központban egész napos programmal várták a székely kultúra és hagyomány iránt érdeklődőket. A nagysikerű
folklór műsort táncház zárta.
Július 1.
A holokauszt 74. évfordulóján az áldozatokra emlékeztek az egykori zsinagógában. A Szekszárdi Zsidó Hitközség elnöke, Friedmann Tamás köszöntötte a jelenlévőket, emlékbeszédet mondott Ács Rezső polgármester. Megrázó előadásával közreműködött a Tücsök Zenés Színpad, majd a liturgikus megemlékezés
után megkoszorúzták a Művészetek Háza előtti holokauszt emlékművet.
Július 25.
70 éve született és 25 éve hunyt el a Szekszárdon született Baka István költő, a
szerepjáték-költészet és a költői képalkotó technika egyik legmarkánsabb képviselője. Életműve előtt számos rendezvénnyel tisztelgett szülővárosa: május 30án zárult a középiskolások, egyetemisták számára kiírt esszépályázat, június 23án, a Múzeumok éjszakáján pódiumbeszélgetést rendeztek szekszárdiságáról.
Július 25-én megemlékezést tartottak 70. születésnapján az alsóvárosi temetőben, szeptember 14-én írótanácskozást tartottak a múzeumban, október 18-án a
vármegyeháza dísztermében Baka István, Lányi Péter emlékhangversenyt rendeztek. Október 20-21-én „Én itt vagyok – üzenet Új-Huligániából” címmel
Kárpát-medencei vers-, énekelt vers és prózamondó fesztivált tartottak a kulturális központban.
A Baka István Általános Iskolában szeptember 18-án az alkotó életéről vetélkedtek a 4. osztályosok, 19-én fát ültettek és irodalmi műsort adtak a diákok,
20-án, a költő halála napján, díszsírhelyén koszorúztak tisztelői és az ifjúság,
majd Kis Pál István tanár rendhagyó irodalomórán beszélt a költő életművéről.
Végül október 25-én Baka István művészeti versenyt rendeztek 3-8. osztályos
irodalomkedvelőknek.
A Szekszárdra került Baka István Alapítvány kuratóriumi elnöke Orbán
György tanár lett.
Augusztus 25.
A Rákóczi-szabadságharc kitörésének 315. évfordulója alkalmából az Egyed
Antal Honismereti Egyesület, a Szekszárdi Alsóvárosi R. K. Közhasznú Egyesület és a város önkormányzata koszorút helyezett el Béri Balogh Ádám brigadéros rendbe hozott emlékművénél. közreműködött Bognár Cecil tárogatón.
Szeptember 8.
A Decsi Lorántffy Zsuzsanna Szeretetotthon fennállása 25. évfordulóján tar76

tott hálaadó istentiszteleten közreműködött a Gárdonyi kórus.
Október 1.
Az Idősek Világnapja és a Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége fennállásának 25. évfordulója alkalmából gyűltek össze a nyugdíjasok a Garay gimnázium dísztermében. Dr. Horváth Marcell elnök, Némethné Jankovits
Györgyi a NYOSZ elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna a város humán bizottságának elnöke és Ferenc Vilmos a civil kerekasztal elnöke mondott köszöntőt. A
kiemelkedően tevékenykedő nyugdíjasok oklevelet kaptak, köztük Fehér Zoltánné és Pápainé Nagy Zsuzsa szekszárdi nyugdíjasok.
Október 5.
Mintegy 200 diák, önkormányzati képviselők és a Tolna megyei nemzetőrök
részvételével az aradi vértanúkra emlékezve kegyeleti emlékünnepet tartott
Szekszárd városa a Béla király téren, a kulturális központ szervezésében. Történelmi emlékműsorral közreműködtek a Gyakorló általános iskola diákjai, végül
koszorúzással zárult az emlékezés.
Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi rendezvényét Csillagné Szánthó
Polixéna humán bizottsági elnök személyes hangú beszéde nyitotta meg, majd
ünnepi hangversenyt adott a kulturális központ rendezvénytermében a Földesi
Lajos Liszt-díjas hegedűművész vezette Szekszárdi Kamarazenekar.
A Szent István téri 1956-os emlékműnél ünnepi beszédet mondott Ács Rezső
polgármester, összeállítást adtak elő a Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskola diákjai. Egyházi áldást mondott Fodor Péter baptista lelkész. Közreműködött az Alisca Brass Band, a Magyar Nemzetőrség
Tolna Megyei Szervezete. A megemlékezés az emlékmű koszorúzásával zárult.
November 2.
Az I. világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából az alsóvárosi temető hadisírjainál tartott megemlékezést az önkormányzat. Beszédet mondott Ács
Rezső polgármester, áhítatot tartott Petkó Tamás plébános, közreműködött
Németh Judit és a zeneiskola trombitás növendékei, majd a résztvevők meggyújtották a kihelyezett mécseseket a virágba borult síroknál.
November 4.
Gyertyagyújtással és néma főhajtással emlékeztek a város vezetői és a szekszárdiak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének 62. évfordulóján, a
Szent István téri emlékműnél.
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November 15.
Közel száz fiatal tanul modern táncot a városban a Szekszárdi Iberican Táncegyesületben, amely 15 éves évfordulóját show-műsorral ünnepelte. A négyórás
műsorfolyamban az ifjú táncosokon kívül fellépett Molnár Ferenc Caramel énekes is.
November 21-23.
A Babits Mihály Általános Iskola háromnapos rendezvénnyel ünnepelte 60 éves
fennállását. A Babits-napokon az egykori pedagógusok és öregdiákok a régi időket idézték fel, a fiatalok pedig színes programokból (vetélkedők, iskolatörténeti
kiállítás, diszkó) választhattak. Ez alkalommal emlékeztek az iskola névadója,
Babits Mihály költő születésének 135. évfordulójára. A rendezvényen részt vett
Gerzsei Péter, a Szekszárdi Tankerület igazgatója és Csillagné Szánthó Polixéna
humán bizottsági elnök, aki a város nevében köszöntötte a résztvevőket.
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XIII. Neves halottaink
Dr. Németh Pál (Szekszárd, 1923 – Szekszárd, 2018.)
Élete eggyé forrt a szekszárdi evangélikus gyülekezettel, amelynek 77 éven át
volt kántora, s amelynek templomépítő első lelkésze édesapja, Németh Gyula
volt. A Garay János Gimnáziumban tett érettségi után a pécsi Jogtudományi
Egyetemen folytatta tanulmányait, amelyet a háború után, 1947-ben fejezett be.
Húsz évig nem kapott végzettségének megfelelő állást, végül a tervező vállalattól jogtanácsosként vonult nyugalomba. Parragh Julianna népi iparművésszel 67
éven át tartó házasságából három fiú született. A Hűség-éremmel és Prónay
Sándor-díjjal kitüntetett orgonista több mint három évtizedig volt az egyházmegye jogásza, a bonyhádi evangélikus gimnázium igazgatótanácsi tagja. Szekszárd városától 2015-ben Közjóért díjat kapott. A lutheránusok 95 éves korában
elhunyt kántorát szerető családja mellett nagy részvéttel búcsúztatta egyháza és
városa is.
Hencze Tamás (Szekszárd, 1938 – Budapest, 2018.)
Neoavantgárd festőművész. Édesapja dr. Hencze Béla magyar–francia szakos
tanár volt a Garay gimnáziumban. Édesanyja tanítónő. A háború után Pápára
költöztek, 1956-ban érettségizett. Sikertelen képzőművészeti főiskolai felvételi
után 1960-ban Budapesten kirakatrendező iskolát végzett. Dekoratőr, majd
grafikusként dolgozott. 1961-ben Párizsba utazott, ahol a modern művészet
mély hatást gyakorolt rá. Hazatérése után megismerkedett progresszív kortársaival. Műveiben a fény geometrikus absztrakcióival új képzőművészeti minőséget
hozott létre. Számos kollektív és önálló kiállításon szerepelt, egyebek mellett az
Ernst Múzeumban, a Magyar Nemzeti Galériában, a Műcsarnokban, Debrecenben, Székesfehérvárott, Pécsett, Újvidéken vagy a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Külföldön Berlin, München, Stockholm, Bázel, Bécs, London, Amszterdam, Róma, Szöul, Tokió, Mexikó galériáiban állították ki alkotásait.
1980-ban részt vett a velencei biennále magyar pavilonjának tervezésében is.
Munkáit őrzi a bécsi Albertina, gyűjtemények Essenben, a szöuli National Museum of Contemporary Art, Magyarországon a székesfehérvári Szent István Király Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, a Szombathelyi Képtár, Budapesten a Kassák Lajos Múzeum, a Ludwig Múzeum és a Magyar
Nemzeti Galéria.
Hencze Tamás 1969-ben elnyerte a Pannónia Biennále díját, 1989-ben a Magyar
Népköztársaság Érdemes Művész lett, majd 2004-ben Kossuth-díjjal tüntették
ki. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja volt. A farkasréti temetőben temették el.
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Dr. Hulin István (Jászberény, 1941—Szekszárd, 2018.)
A belvárosi katolikus templomban búcsúztatták január 11-én a 77 éves korában
elhunyt dr. Hulin Istvánt, a Balassa János Megyei Kórház Traumatológiai Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosát, kiváló jazz-zongoristát, a
Szekszárd Jazz Quartet művészeti vezetőjét.
A korábban 16 évig Szegeden – közben öt évig Etiópiában – gyógyító traumatológus 1982-ben érkezett városunkba, ahol a megyei kórház baleseti sebészeti osztályát vezette egészen 2004-es nyugalmazásáig, majd rendelőintézeti szakorvosként munkálkodott tovább. Tizenkét évig volt a Tolna Megyei Orvosi Kamara
elnöke, kórházi munkája mellett igazságügyi szakértői, illetve sportorvosi tevékenységet végzett. Magyarországon először végzett „ragasztás nélküli” térdprotézis beültetést. Azon kevesek egyike volt, aki porckorong-sérvesedésben szenvedő betegeken feltárás nélküli, úgynevezett IDET-beavatkozást végzett.
Orvosi munkájával párhuzamosan ismertséget és népszerűséget szerzett jazzzenészi pályán, országunk határain túl is. Előbb a B-Section nevű formációban,
majd 36 éven keresztül a Szekszárd Jazz Quartetben zongorázott és szerzett
zenét. Az együttessel jelentős sikereket értek el külföldön és hazai fesztiválokon
egyaránt, rendszeresen koncerteztek a Magyar Rádióban, tizenhárom lemezt
(három LP és tíz CD) rögzítettek és adtak ki.
Orvosként Pro Sanitate díjat és Honoris Causa Bugyi István Emlékérmet, a
Szekszárd Jazz Quartettel Tolna Megye Művészetéért plakettet, Közjóért díjat,
Pro Urbe Szekszárd emlékérmet és Tolna megyei Prima-díjat érdemelt ki. Nagy
részvéttel búcsúzott tőle a város.
Szekszárd, 2019. május 8.
Az Aranykönyv szerkesztő bizottságának tagjai:
Cserna Anna, dr. Dobos Gyula, Németh Judit
Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés bizottságai, majd jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ….2019..….sz. határozatával.
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