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Szekszárd Város Napja

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Becsengettek
Szeptember elsején, csütör-
tökön kilenc általános és hat 
középfokú intézménybe csen-
gettek be a tolnai megyeszék-
helyen. Idén a tavalyinál héttel 
több, összesen 367 első osztá-
lyos kisdiák kezdte meg tanul-
mányait.
 → 5. oldal

Világbajnok
A Magyar Íjász Szövetség Sop-
ron-Ágfalván rendezte meg a 
HDH-IAA 3D Íjász Világbaj-
nokságot, ahol Barta Nikolett 
világbajnoki címet szerzett ka-
det korosztályban, míg ugyan-
itt húga, Barta Viktória máso-
dik lett.
 → 6. oldal

→ 2–4. oldal

2016. szeptember 15–18.
www.szekszardiszuretinapok.hu
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korábbi belgyógyásza, infek-
tológusa, a trópusi betegségek 
szakorvosa – távollétében az 
elismerést felesége vette át 
–, Nepp Dénes népi iparmű-
vész, bőrdíszműves, szíjgyártó 
mester, a Népművészet Mes-
tere, valamint az 1995-ben 
Szekszárdon alakult Csurgó 
zenekar (Siklósi Krisztián, 
az együttes alapítója, éne-
kes, Barta Balázs gitár, Szabó 
Máté hegedű, ének, Sebestyén 
Csaba dob, Szűts Huba Ákos 
nagybőgő és Jankó Balázs 
Gergely harmónika), a Bar-
tina néptáncosainak korábbi 
állandó kísérője.

„Közjóért” kitüntető díjban 
részesült Baumann Péterné 
művelődésszervező, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
munkatársa, dr. Orbán Vero-
nika, az Egyesült Regionális 
Önkormányzati Víziközmű 

Zrt. (ERÖV) laboránsa, a 
szakma professzora, főiskolai 
oktató, Cseri Jánosné, a Barti-
na Néptánc Közhasznú Egye-
sület viseletkészítője, Horváth 
Jánosné, a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
általános elnökhelyettese, 
Szegedi Dezsőné, a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesü-
letének elnöke és Szabó Ba-
lázs, a szekszárdi Tesco Áru-
ház igazgatója.

„Szekszárd Javáért” kitüntető 
cím birtokosává vált Kirschner 
János, a Kir-Schnell Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt. ügyvezető-
je, valamint az Alisca Agrárház 
Kft. Utóbbi elismerést a cég 
ügyvezetője, Török Béla vette 
át Ács Rezsőtől.

Dr. Hirling Ádám kitüntető 
díjat ítéltek oda Tamás Lázárné 
önkormányzati költségvetési és 
pénzügyi ügyintézőnek, vala-

mint Pál Józsefnek, az önkor-
mányzat Gazdasági, Közoktatá-
si és Informatikai Igazgatósága 
korábbi vezetőjének. (A díjazot-
tak életútjáról, tevékenységéről 
a következő hetekben részlete-
sen is beszámolunk.)

A „Szekszárdi Németségért” 
Klézli János díjban az egykor 
hazánkból kitelepített, a szek-
szárdi újvárosi és belvárosi 
templom, továbbá a Szent Ist-
ván Ház felújításához aktívan 
hozzájáruló Josef Theiss, illetve 
Hepp Ádám, a Szekszárdi Pün-
kösdi Fesztivál egykori főszer-
vezője részesült.

A díjazottak nevében dr. 
Orbán Veronika mondott kö-
szönetet. Mint kifejtette: az 
elismert személyeket munká-
jukban motiválta a kitűzött cél. 
Az, hogy a maguk és a közös-
ség által eléjük állított követel-
ményeknek megfeleljenek. A 

méltatottakról szólva hangsú-
lyozta: jó kapcsolatokkal ren-
delkeznek, tapasztalataikkal 
pedig Szekszárd város fejlesz-
téséért, szépítéséért, vagyis a 
közjó szolgálatáért kívánnak 
dolgozni ezután is.  Gy. L.

A Szekszárd Város Napján megtartott ünnepi közgyűlésen
A megyeszékhely önkor-
mányzata augusztus 29-én, 
az idén első ízben megren-
dezett Szekszárd Város Nap-
ján tartotta hagyományos 
ünnepi közgyűlését. Az arra 
érdemesek az Agóra Művé-
szetek Házában vehették át 
a város és a német önkor-
mányzat kitüntető díjait. A 
Szekszárd Város Díszpolgára 
címet – posztumusz elisme-
résként – dr. Tóth Lajos ügy-
védnek, a szekszárdi 1956-os 
Nemzeti Bizottság elnöké-
nek ítélték oda.

„Ünnepelünk, emlékezünk. 
Felidézzük mindazt, amire 
büszkék vagyunk, amire mi 
is építhetünk” – fogalmazott 
ünnepi beszédében Ács Re-
zső. Szekszárd polgármestere 
rávilágított: a 2000 éves szőlő-
kultúrával rendelkező város ter-
mészeti lehetőségei – úgy, mint 
a Duna, az ártéri erdők, vagy 
lankás dombok és termőföldek 
– kihasználásához a helyben élő 
emberek munkájára, szorgal-
mára is szükség volt az évszáza-
dok során. „A hit, a remény és 
a jövőbe vetett bizalom vezetett 
el a nehézségek leküzdéséhez” 
– jelentette ki a megyeszékhely 
első embere, aki szerint az ered-
ményeket a helyhez, a földhöz, 
az elvégzett munka gyümölcsé-
hez történő ragaszkodás terem-
tette meg. Emlékeztetett: a 330 
éve a török rabigából megme-

nekült város 1779-ben Mérey 
Mihály apát tevékenységével 
indult el az újjáépülés útján. A 
történelem fonalát végiggörget-
ve a polgármester több fontos 
helyi momentumra is kitért: így 
például az 1856-ban megalakí-
tott Szegzárdi Borkereskedelmi 
Rt.-re, vagy éppen egy 1876-os 
eseményre, amikor településün-
kön – hazánkban elsőként – be-
mutatták a kor legújabb vívmá-
nyát, a telefont. Wosinsky Mór 
irányításával 1902-ben megnyi-
totta kapuit a megyei múzeum, 
míg 1905 júniusában az utolsó 

nagyközségi ülés is lezajlott. 
Így érkezünk el 1905. augusz-
tus 29-hez, amikor is összeült 
Szekszárd város első képviselő-
testülete, amely néhány nappal 
később dr. Hirling Ádámot vá-
lasztotta polgármesterének.

„A megyeszékhelyen évti-
zedek óta nem történt annyi 
fejlesztés, mint amennyi az 
eltelt négy év során megva-
lósult” – folytatta Ács Rezső. 
„Megújult, megszépült a bel-
városi Béla király tér, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
pedig a Dél-Dunántúl egyik 
legnagyobb, legmodernebb 
közösségi terévé vált. Az új Pi-
actér emberek százait fogadja 
nap, mint nap” – sorolta a pol-
gármester. Kiemelte azt is: az 
idén februárban a magyar kor-
mánnyal kötött Modern Vá-
rosok Program szerződésének 
köszönhetően a város és lakói 
által megfogalmazott fejlesz-
tési tervek megvalósításához 
a lehetőségek rendelkezésre 
állnak. E program eredménye-
ként a jövő Szekszárdja „olyan 
hely lesz, ahol jó élni. Ahol 
mindenki, aki akar, dolgozni 

tud, egzisztenciát építhet, csa-
ládot alapíthat” fogalmazott a 
polgármester. A város életében 
– tette hozzá – a pihenésre, 
kikapcsolódásra szánt idő is 
lényeges, amely egyúttal erő-
gyűjtés is az újabb kihívások-
ra. Ilyen lehetőség a megújított 
László napi rendezvénysorozat, 
a szintén megújult Pünkösdi 
Fesztivál, vagy a kiváló minő-
sítéssel bíró Szekszárdi Szüreti 
Napok.

„Elődeink szorgalmukkal, 
munkájukkal, a közösség irán-
ti alázattal építettek fel egy erős 
várost, amelyet örökül hagytak 
nekünk. Ez az örökség erős 
alap, de egyben felelősség is!” 
– értékelt a városvezető, aki 
korunk kihívásaira célozva 
arról szólt: azokra a megfelelő 
válaszokat az itt élők hangját 
meghallva kell megtalálnunk. 
Véleménye szerint ennek egyik 
eleme a fiatalok helyben tartá-
sa, amihez a szakképzés rend-
szerének javítása és a munka-
helyteremtés is fő prioritás. 
Éppen ezért gyarapodik hama-
rosan az ipari park, és tervezik 
élelmiszer feldolgozó létesíté-
sét. A szolgáltatás – úgy, mint 
a sport, a turizmus fejlesztése, 
vagy a szálláshelyek bővítése 
– sem utolsó szempont. E te-
kintetben új uszoda és sport-
csarnok is épül – ismertette 
a terveket. Ács Rezső, aki vé-
gezetül köszönetét fejezte ki a 
kitüntetetteknek a városért és 
közösségeikért végzett áldoza-
tos munkájukért.

Az ünnepségen Szekszárd Vá-
rosa Díszpolgári címet kapott 
posztumusz – a Kádár éra alatti 
megtorlás során nyolc év bör-
tönnel sújtott – dr. Tóth Lajos 
ügyvéd, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc szekszárdi 
Nemzeti Bizottságának elnöke, 
a város forradalom alatti közel-
látásának megszervezője. A dí-
jat a kitüntetett fia, dr. Eördögh 
Péter vette át.

Pro Urbe emlékplakettet ve-
hetett át a polgármestertől dr. 
prof. Ternák Gábor, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
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Az ünnepi műsorban köz-
reműködött Lozsányi Ta-
más orgonaművész, a Ba-
bits Mihály: Hazám című 
versét szavaló Sándor 
Dániel, valamint a friss 
Pro Urbe-díjas Csurgó ze-
nekar, amely „szólóban” és 
a Bartina Néptánc Egye-
sület szólistáinak (Sándor 
Zsigmond, Bajusz Panna, 
Sándor Benjámin és Sipos 
Gergő) kíséreteként is szín-
padra lépett.

Dr. Tóth Lajos díszpolgári címét fia, dr. Eördögh Péter vette át

Nepp Dénes szíjgyártómester Pro Urbe díjat vehetett át

A Pro Urbe-díjas Csurgó Zenekar Sándor Zsigmondot kíséri A németség kitüntetettjei: Hepp Ádám (balról) és Josef Theiss

Ács Rezső polgármester A kitüntetettek egy csoportja az ünnepi beszédet hallgatja

Az ünnepi közgyűlésre megteltek a Művészetek Háza széksorai

találtak gazdára a helyi kitüntető díjak, elismerő címek
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Az ország legnagyobb kertmozija a Rejtélyek Városában
Az éppen 111 évvel ezelőtt 
megalakult első városi kép-
viselő-testületre emlékezve 
augusztus 29-én ünnepelte 
Szekszárd a Város Napját. 
A jeles dátumot megelőző 
hétvégén – a Babits Mihály 
Kulturális Központ szervezé-
sében – nyárzáró programok 
zajlottak a Béla király téren.

Szombat délelőtt, a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület és a kulturális köz-
pont szervezte „Otthonunk, 
Szekszárd” című városismereti 
vetélkedőn kilenc csapat ver-
sengett. A felső tagozatos diá-
kokból álló csoportok a város 
nevezetes épületeit keresték fel, 
itt várták őket a feladványok. 
A megoldásért cserébe fotókat 
kaptak Szekszárd ismert épüle-

teiről, amelyeket aztán fel kellett 
használniuk egy a várost be-
mutató poszter elkészítéséhez. 
A csapatok közül legjobban a 

Dienes Valéria Általános Isko-
la „Bölények” nevű triója tel-
jesített, amelyet a 8. osztályos 
Angyal Réka, Molnár Eszter 
és Molnár Balázs alkotott. A 
gyerekek felkészítője Gesztesi 
Piroska volt. Jutalmuk egy ván-
dorserleg, amelyet a következő 
város-napi honismereti verse-
nyig tudhatnak magukénak.

A Béla király téri színpadon 
előbb a Kalózok Kincse című 
interaktív, színházi játszóprog-
ramot tekinthették meg az ér-
deklődők, majd Szekszárdhoz 
kötődő előadók (Vágó Ber-
nadett, Pecze Balázs, Müller 
Beáta) szórakoztatták a ven-
dégeket. Az estét a Holdviola 
koncertje és fényfestés zárta. 
Ezzel párhozamosan zajlott a 
Rejtélyek Városa című vetél-
kedő is. A zseblámpás éjszakai 
kalandtúrára a szervezők 17 
csapat jelentkezését fogadták 
el. A nyomozós játékban a 
városban fellelhető helyszí-

nek, emléktáblák segítségé-
vel deríthették ki a játékosok, 
mi történt Ibivel, a túlbuzgó 
könyvtáros hölggyel, akinek 
halálát 1964 óta titok övezte... 
A csapatok közül 14 hibátlanul 

megoldotta a feladatot, őket 
oklevéllel és egy palack szek-
szárdi borral jutalmazták. A já-
ték olyan nagy népszerűségnek 
örvendett, hogy szeptember 
30-án megrendezik a Rejtélyek 
Városa 2.0-át.

A vasárnap az Obsitos je-
gyében telt: a közösségi 
gyártásban készült játékfilm 
készítőivel, szereplőivel talál-
kozhattak az érdeklődők, majd 
este – a hallássérültekre gon-
dolva, feliratozva – le is vetítet-
ték a filmet. Ez egyben hivata-
los rekordkísérlet is volt: Kindl 
Gábor, producer célja az volt, 
hogy Szekszárdon regisztrál-
ják Magyarország legnagyobb 

kertmoziját. A terv sikerült, a 
rekordkísérlet hitelesítéséért 
felelős Sebestyén István beje-
lentette, hogy 950 ember tekin-
tette meg a Béla király téren az 
Obsitos című filmet, így immár 

hivatalos: Szekszárdon találha-
tó Magyarország legnagyobb 
kertmozija.

 -wj-

Egy éves a Szekszárd-palack
Remekül megmutatja a bor-
vidék és fajtaválasztéka kü-
lönlegességét, s az összefo-
gás egyik kiváló példája lett 
a közös szekszárdi palack, 
melynek most elkészült a 
nagytestvére is.

Az egy éves tapasztalatokról 
és a palack jövőjéről esett szó 
azon a keddi sajtótájékozta-
tón, amit Ács Rezső polgár-
mester és Heimann Zoltán, 
a Szekszárd Borvidék Kft 
elnöke tartott a Garay 
Élménypincében. „Az 
önkormányzat számára 
fontos, hogy a szekszárdi 
bort, illetve annak hírét 
óvja és védje. A szekszár-
di palack, melybe csak a 
borvidék jellegzetes sző-
lőfajtáinak bora kerülhet, 
különleges megtestesítője 
ezen törekvésnek” – mondta 
elöljáróban a város első embere.

„A burgundi formájú, Szek-
szárd felirattal ellátott üvegekbe 
csak a borvidék jellegzetes fajta-
borai, a kadarka, a kékfrankos és 
a bikavér kerülhet” – emlékezte-

tett Heimann Zoltán. A Szekszárd 
Borvidék Kft elnöke elmondta, a 
szekszárdi palack védjegy tulaj-
donosa a város, mely gesztorként 
működik, ezzel is biztosítva, hogy 
a borásztársadalom felelősen 
bánjon a Szekszárd névvel, hogy 

az mindig a minőség jelzője le-
gyen. Eddig összesen mintegy 
230 ezer szekszárdi palackot 
töltöttek a borászatok. „A for-
galom tekintetében ez a szám 
kevés ahhoz, hogy széleskörű 
áttörést, vagy ismertséget 
hozzon, de van egy érzé-
keny fogyasztói réteg, mely 
felfigyelt rá” – tette hozzá 
Heimann Zoltán. 

A sajtótájékoztatón 
bemutatták az egységes 
üveg „nagytestvérét”. A 
dupla magnum, vagyis 
háromliteres palackot 

mérete miatt biztosan csak 
limitált szériában készítik majd. 
Az elképzelés szerint ilyen dupla 
magnumba kerül majd Szek-
szárd város borából is, amellyel 
a jövőben a város „legfontosabb” 
vendégeit ajándékoznák meg. 
 Forrás: kadarka.net
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„Nem térkép e táj”
Szekszárd és környéke régé-
szeti kincseit tízéves távlat-
ban mutatta be a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum „Nem 
térkép e táj” című tárlata.

Az évezredek lenyomatát megi-
déző időszaki kiállítás ugyan au-
gusztus utolsó napján bezárt, ám 
a most bemutatott tárlatvezető-ka-
talógus segítségével akár később is 
felidézhetjük a neolitikumtól az 
avar koron át egészen a 18. száza-
dig terjedő időszakból fennmaradt 
emlékeket. A kötet a lelőhelyleírá-
sokba, természettudományi és 
antropológiai vizsgálati eredmé-
nyekbe is bepillantást enged.

Augusztus 30-án egy utolsó 
tárlatvezetésre várták az érdek-
lődőket, akiket Ódor János, a 
múzeum igazgatója (képünkön) 
köszöntött, majd az ásatásokat 
végző régész főmuzeológusok, 
dr. Vizi Márta, dr. Szabó Géza és 
Czövek Attila, valamint dr. Gaál 
Attila címzetes igazgató meséltek 
a kutatásokról, a leletanyagokról. 
Így a déli városrészből, a Béla 
király térről, az Ipari Park kör-
nyékéről, Szekszárd-Palánkról, a 

Sió-partról, a Szekszárd-Tósze-
gi-dűlőből, illetve a Siótól délre 
eső területről előkerült telepü-
lés-maradványokról, sírokról, 
tárgyi emlékekről. A „Nem tér-
kép e táj” című tárlat a 2006 és 
2015 között előkerült leletanyag 
mellett bemutatta a régészek 
munkáját, valamint a föld által 
rejtett kincsek útját az ásatás hely-
színétől a restaurátor műhelyen 
át a múzeum kiállítóterméig.

A megyei múzeumban a kö-
vetkező tárlat, a „Kősziklától a 
kőbaltáig” című vándorkiállítás 
szeptember 28-án nyílik.  Gy. L.

Becsengettek: címeres kulacsot kaptak a kisdiákok
Szeptember elsején kilenc általános és 
hat középfokú intézménybe csengettek 
be a megyeszékhelyen. Idén a tavalyinál 
héttel több, összesen 367 első osztályos 
kisdiák kezdte meg tanulmányait.

A tanévkezdés alkalmából Ács Rezső pol-
gármester látogatást tett többek között a 
Garay János Általános Iskolában, ahol sze-
mélyesen adta át a kisdiákoknak a város 
ajándékát, egy fémkulacsot. A Zrínyi ut-
cai intézményben az első évfolyamban két 
osztály indult, összesen ötvenöt fővel. A ku-
lacsba – amely kifejezetten az elsősök szá-
mára készült – a város címerét gravírozták.

„Bízom benne, hogy jól érzitek majd ma-
gatokat az iskolában, ahol azon túl, hogy a 
tudást magatokba szívjátok, egyre inkább 
jó csapattá kovácsolódtok” – fejezte ki re-
ményét Ács Rezső, hozzátéve: szeretné, ha 
a gyerekek úgy tekintenének majd vissza 
diákéveikre, hogy mindent megkaptak is-
kolájuktól, amit szerettek volna, s emellett 

szekszárdi kötődésük is erősebbé válna. A 
városvezető örömét fejezte ki, hogy idén 
2015-höz képest több kisdiák kezdheti meg 
tanulmányait a településen, remélve, hogy 
ez a pozitív tendencia folytatódik a város 
életében.

A polgármestertől megtudtuk, hogy a 
következő időszakban a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programnak köszön-
hetően a város bővíteni kívánja az óvodai 
férőhelyek számát, emellett óvodaépülete-
ket újítanak fel, a Dienes és a Baka iskolá-
ban pedig komplett energiahatékonysági 
fejlesztést valósítanak meg több százmillió 
forintos összegben.  Gy. L.

Biztonságban
Idén is folytatódik az iskolarendőr prog-
ram, melynek részeként e héttől fokozzák 
a rendőri jelenlétet az iskolák környé-
kén. A rendőrök reggel hét és háromne-
gyed nyolc között, illetve kora délután 
vigyázzák a forgalmasabb helyeket, így 
a Dienes, a Babits, a Baka és a Garay is-
kola mellett a Bezerédj középiskola előtti 
gyalogátkelőnél. A rendőröket a közte-
rület-felügyelők is segítik, de felső tago-
zatos diákokat is bevonnak a munkába.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2015.
I. ÖNKORMÁNYZAT, KÖZIGAZGATÁS
Január 1.
A dermesztő hideg ellenére megtelt a 
Béla király tér szilveszter éjjelén. Ács 
Rezső polgármester újévi köszöntőjé-
ben mindenkinek tervei valóra válását 
kívánta, a várossal partneri kapcsolat-
ban. Fergeteges tűzijáték és koncert tette 
emlékezetessé a 2015. év első óráit.

Január 4.
A város tulajdonában levő Alisca Terra 
Kft. idő előtt teljesítette törvényi köte-
lezettségét, amely 2015 januárjától elő-
írja a lakossági szelektív gyűjtés háznál 
történő rendszerének kiépítését és mű-
ködtetését – hangzott el az évindító saj-
tótájékoztatón, amelyen részt vett Ács 
Rezső polgármester, Artim  Andrásné 
ügyvezető igazgató és Kővári László 
felügyelő bizottsági elnök.

Január 14.
Közel 100 millió forintos ráfordítással 
bővítik és korszerűsítik a szekszárdi haj-
léktalanszállót – jelentette be Ács Rezső 
polgármester.

Január 15.
Kedvező feltételekkel tudott tűzifát 
vásárolni a város a Gemenci Erdő- és 
Vadgazdaságtól, amellyel 133 rászoruló 
család fűtési gondjain enyhített házhoz 
szállítással.

Január 23.
Ács Rezső polgármester rendhagyó saj-
tótájékoztatón, a Gyermeklánc óvoda 
Perczel utcai tagintézményében adta át 
az Alisca Terra Kft. és az önkormány-
zat közös ajándékait, a környezetvéde-
lemről és a szelektív hulladékgyűjtés-
ről szóló képeskönyveket, amelyek a 
város mind a 8 óvodájába eljutottak.

Február 6.
Az uniós fejlesztések magazinjában mu-
tatta be Ács Rezső polgármester a szek-
szárdi Garay ÉlményPincét és a hozzá 
kapcsolódó beruházást a „Lépésről lé-
pésre Dél-Dunántúlon” című, a szek-
szárdi régiót népszerűsítő kiadványban.

Február 12.
Átadták Szekszárd határában a 6-os 
illetve 65-ös főutak kereszteződésében 
kialakított körforgalmi csomópontot, 
amelyhez ledes közvilágítás is kiépült. 
A helyszíni sajtótájékoztatón részt vett 
Potápi Árpád János és Horváth István 
országgyűlési képviselők, Ács Rezső 
polgármester és a Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő Zrt. műszaki igazgatója, 
Farkas Gábor. A beruházást 85%-ban 
az unió, 15%-ban a kormány állta.

Február 20.
Közösségi tér nyílt Szekszárdon a fiatal-
ság, illetve a civil szervezetek számára a 
Piactér emeletén, amely a Piac Közös-
ségi Tér elnevezést kapta. Programok 
mellett biliárd, csocsó, egyéb játékok, 
és büfé várja az érdeklődőket.

Február 23. 
A hagyományos közéleti fórumon Ács 
Rezső polgármester az elmúlt év városi 
fejlesztésein túl ismertette a 2015-ben 

induló vagy elkészülő beruházások ter-
veit. Kiemelte, hogy 2015-ben egyenlő 
arányba kerültek a működési és fejlesz-
tési kiadások, kedvező számok jellemzik 
a megyeszékhelyet, a városüzemeltetés 
bruttóösszegét is növelni tudja.

Március 3.
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma képviseletében Czibere Károly 
szociális ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelős államtitkár és helyettese, 
Nyitrai Imre, Ács Rezső polgármester 
tájékoztatója után a szociális ágazat 
jövőképéről tartott konzultációt szek-
szárdi képviselőkkel, szakemberekkel, 
különös tekintettel a megújult telepü-
lési támogatások rendszerére.

Március 28.
Szekszárd az elsők között csatlakozott a 
kárpátaljai magyarok anyagi megsegí-
téséhez. Az önkormányzat elkülönített 
bankszámlát nyitott e célra, amelyre a 
segíteni kész helyi vállalkozók és lako-
sok is utalhattak. Nagybereg számára 
az első 5 millió forint meg is érkezett.

Március 29.
Nem csak fórumokat szervez az önkor-
mányzat a város jövőjéről, de az inter-
netezők szekszard2020@szekszard.hu 
címre elektronikus levelet is küldhetnek 
elképzeléseikről, hiszen véleményükre 
is számítanak a város vezetői, jelentet-
te ki Ács Rezső polgármester, amikor 
a városvezetés saját, 5 éves fejlesztési 
programját mutatta be.

Március 31.
Az Envirosan Környezetvédelmi és 
Egészségügyi Bt. vezetője, Tőzsér Béla 
tagja volt a Kazahsztánba kiutazó kor-
mánydelegációnak.

Április 1.
Lázár János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter Amreinné dr. Gál Klaudiát 
nevezte ki a Tolna Megyei Kormányhi-
vatal főigazgatójává.

Április 9.
Szekszárd 2020 elnevezéssel 10 részes, 
valamennyi választókerületet érintő 
konzultációs fórumsorozatot tartott 
a városvezetés az elkövetkezendő idő-
szak beruházási terveiről, amelyekről 
a városrészek lakóinak véleményét is 
meghallgatták és lehetőség szerint a fej-
lesztési koncepcióba építik, jelentette ki 
Ács Rezső polgármester.

Április 10.
A 2020-ig tartó uniós ciklusban a me-
gyei jogú városok önálló kerettel gaz-
dálkodhatnak, így Szekszárdra 7 mil-
liárd forint feletti támogatás érkezik, 
jelentette ki Ács Rezső polgármester a 
Tolna Megyei Önkormányzat épületé-
ben tartott sajtótájékoztatón. Szekszárd 
a megyei koncepció részeseként mun-
kahely teremtésről, élelmiszeripari és 
turisztikai fejlesztésekről gondolkodik. 
A város részt vesz a Sió projektben, a 
kerékpárutak és egyéb rendszerek ki-
alakításában, valamint Gemencben 
olyan szakmai csomagot hoznak létre, 
amely túlmutat a megye határain is. Az 

atomerőmű fejlesztésétől vállalkozások 
Szekszárdra települését, lakóterületek 
bővítését várják.

Április 12.
Ugron Ákos Gábor a Földművelő-
désügyi Minisztérium helyettes állam-
titkára, Csonka Tibor a Gemenc Zrt. 
vezérigazgatója és Ács Rezső Szekszárd 
polgármestere felavatta a Szekszár-
di-dombság egyik legmagasabb pontján 
emelt kilátót a Bati-keresztnél, amelyet 
a lakosság nagy örömmel fogadott. Az 
építmény a Gemenc Zrt. fejlesztése. 4,5 
km-es sétával a Sötétvölgyből a kékke-
reszt útvonalon, majd az országos kékkör 
jelzésre áttérve 3 km-es gyaloglással ér-
hető el a kilátó, amely 280 m tengerszint 
feletti magasságban eddig nem ismert 
nézőpontból mutatja meg a szekszárdi 
borvidéket és a Sárközt, jó időben egé-
szen Bajáig. A 32,5 milliós beruházást az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Alap 26,5 millió forintos támogatá-
sával építette a gemenci erdőgazdaság.

Április 17–18.
A Föld napja alkalmából a szekszárdi 
önkormányzat városi nagytakarítást 
szervezett a közterületeken a lakosság 
közreműködésével, Szeressük tisztán 
Szekszárdot! szlogennel. Az Alisca 
Terra Kft. utcaseprő és mosóautókkal, 
a katasztrófavédelem utak mosásá-
val, a városüzemeltetési igazgatóság 
közmunkásokkal és teherautókkal, a 
Klebelsberg intézményfenntartó a 
gyermekek bevonásával vett részt. Az 
akcióhoz csatlakozott a Zöldtárs Ala-
pítvány és a Szőlő-Szem Mozgalom 
Civil Bűnmegelőzési Egyesület is. A 
munka során 1,5 tonna szeméttől sza-
badították meg a várost.

Április 26.
A 16. alkalommal megrendezett Szent 
György-napi borünnepen Ács Rezső 
polgármester 7. alkalommal adta át a 
Szekszárd Város Bora címet, ezúttal a 
Sebestyén Pince 2012-es Iván-völgyi 
bikavére lett a kiválasztott nedű.

Április 30.
Második alkalommal rendezte meg a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a közös rendőr- és tűz-
oltónapot. A rendezvény bemutatói, a 
tesztversenyek sok óvodást, kisiskolást, 
pedagógust és szülőt vonzott a Promét-
heusz parkba. 

Május 1.
• Szekszárd Megyei Jogú Város új kine-
vezett jegyzője dr. Varga Katalin lett.
• Szekszárd önkormányzata ismét meg-
rendezte a Városi majálist, amelyet 
nagy érdeklődés mellett a kulturális 
központ szervezett. Az összművészeti 
rendezvények, kirakodóvásár és írósze-
minárium szép számú látogatót vonzott 
a Prométheusz parkba és környékére.

Május 12.
A nagy sikerű, Szekszárd 2020 elneve-
zésű lakossági fórumsorozaton a kul-
turális központban Ács Rezső polgár-
mester és dr. Haag Éva alpolgármester 

értékelte és összegezte az ötleteket, 
elképzeléseket és kéréseket. Örömmel 
állapították meg, hogy nagy átfedés van 
az önkormányzat és a város lakossága 
fejlesztési elképzelései között.

Május 21.
Új gyermekcsúszdával bővült a Szek-
szárdi Családbarát Strand-, Élmény- és 
Termálfürdő, amely a 4. szezonját kezdte.

Május 22–25.
A 25 éves múltra visszatekintő, immár 
városunk által rendezett Szekszárdi Pün-
kösdi Fesztivál, amely 20 évig a szekszárdi 
németséghez volt köthető, 4 napos rendez-
vénysorozatát Ács Rezső polgármester, 
Horváth Tibor szervező és Módos Ernő 
borász sörcsapolással, majd a borudvar 
megnyitásával indította útjára. A felhőt-
len szórakozást nyújtó rendezvények, a 
kirakodó vásár, a finom étkek mintegy 
30 ezer látogatót vonzottak városunkba. 
Ugyanekkor 11 pince és ingyenes buszjá-
ratok várták a Nyitott pincékben a jó bort 
kedvelőket, amelyekben 11 borászat kí-
nálta nedűit. Kísérő programként a Szent 
József Katolikus Iskolaközpontban a sok 
látogató által megcsodált Tolna megyei 
sváb népi viseletek – babákra álmodva 
című kiállítás volt látható, amelyet Farkas 
Beáta tanár rendezett Till Jánosné Vág-
völgyi Mária és Rühl Gyuláné Rickert 
Teréz alkotásaiból.

Május 31.
Egész napos Városi Gyermeknapot 
tartottak a kulturális központ szervezé-
sében a Szent István téren, amely igen jó 
hangulatban, sok programmal és részt-
vevővel zajlott.

Június 5.
Öt készülékkel gyarapodott Szekszár-
don a jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás, így 2015-ben 116 készülék volt 
használatban a városban és környékén. 
Ács Rezső polgármester a Mészáros 
Lázár utcai panelépület előtti sajtótá-
jékoztatóján adta át az egyik újonnan 
megvásárolt készüléket Kerekes Fe-
renc szekszárdi lakosnak. Mint mond-
ta, előző évben 290 riasztás érkezett a 
központba, amelyből 14 azonnali be-
avatkozást igényelt.

Június 6.
Az én városom 50 év múlva címmel 
hirdetett gyermekrajz pályázatot az 
önkormányzat, amelyre 112 alkotás 
érkezett. A díjátadón Ács Rezső pol-
gármester kiemelte, hogy a város szem-
pontjából fontos, hogy a jövő generá-
ciója mit gondol, milyenek lesznek az 
épületek, terek, növények 50 év múlva.

Június 11.
Ács Rezső polgármester átadta a 336 
négyzetméterrel bővített Wosinsky 
óvoda épületét, amelyben egy-egy 
új torna-, csoport- és orvosi szoba 
is helyet kapott. A munkálatokból 10 
szekszárdi vállalkozás is kivette a ré-
szét. A bővítéssel további 25 gyermek 
kapott elhelyezést és új munkahelyek 
is teremtődtek. Az Uniós forrásokból 
megvalósított beruházás költsége 142 
205 583 Ft volt.

Barta Nikolett világbajnok
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesü-
let történetének első világ-
bajnoki érmei születtek a kö-
zelmúltban megtartott 3D-s 
versenyen.

A Magyar Íjász Szövetség Sop-
ron-Ágfalván rendezte meg a 
HDH-IAA 3D Íjász Világbaj-
nokságot. A háromnapos meg-
mérettetésen Barta Nikolett 
(képünkön) világbajnoki címet 
szerzett kadet korosztályban, 
míg ugyanitt húga, Barta Vik-
tória a dobogó második fokára 
állhatott fel. A szintén kadet 
korú Bencze Gábor szép telje-
sítménnyel az előkelő negyedik 
helyen végzett. A felnőtt höl-
gyek népes mezőnyében Varga 
Alexandra a szintén kiváló he-
tedik helyen fejezte be a rangos 
versenyt.

Nincs megállás, hiszen a Bar-
ta testvérpár és Varga Alexand-
ra egy rövid pihenő után már az 
első ízben szintén hazánkban, 

a gyulai várban és környékén 
megrendezésre kerülő, húsz 
ország legjobbjait felvonultató 
HDH-IAA Történelmi Világ-
bajnokságon folytathatják sike-
res pályafutásukat. SZV

Nagyszerű szezont zárt a Szekszárdi Fürdő
Továbbra is töretlen a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő népszerűsége: 
augusztus 31-én, a szezon 
utolsó napján a hetvenkétez-
redik vendéget köszöntötte 
Ács Rezső polgármester.

A szeszélyes időjárás ellenére 
a tavalyinál ötezerrel többen 
csobbantak a Szekszárdi Fürdő 
medencéiben. A statisztikák 
szerint az elmúlt évekhez ha-
sonlóan a látogatók fele érkezett 
Szekszárdról, a másik fele pedig 
a környező településekről, de 
sokan látogattak ide Bajáról, 
Kalocsáról és a fővárosból is. 

Idén sem telt unalmasan a 
nyár: a hagyományosan meg-
rendezett Fürdő Napok láto-
gatottsága idén minden eddigi 
várakozást felülmúlt. A három 
nap során közel hatezren vet-
tek részt a programokon, amik 
között volt éjszakai fürdőzés, 
koncert, a gyermekek pedig 

mesét nézhettek, vagy a cuko-
rágyúból kilőtt édességet kap-
kodhatták. Természetesen az 
idei évben sem maradhattak el 
a strandkézi és strandröplabda 
bajnokságok, így több alkalom-

mal is pályára – pontosabban 
homokra – léphettek e sportok 
szerelmesei. Augusztusban a 
fürdőt is utolérte a riói olimpia 
láza: a strandolók a medencék-
ből szurkolhattak a magyarok 

sikereiért, amit egy hatalmas 
LED falon tudtak követni.

Az idei nyárra elkészült újí-
tások jól beváltak: az úszó-
medence takarófóliája hűvös 
éjszakákon is megőrizte a víz 
hőmérsékletét, a 200 m²-nyi 
napvitorla – amiből jövőre még 
többet telepítenek – remek szol-
gálatot tett, az ingyenes wifi el-
érésnek köszönhetően pedig a 
vendégek azonnal megoszthat-
ták ismerőseikkel a medencék-
nél készült képeket.

A fürdő zárásával a munka 
nem áll meg, hiszen szeptem-
ber 19-én nyit az úszók előtt a 
lefedett medence, ami hétfőtől 
péntekig 6:00-tól 17:00 óráig, 
szombaton és vasárnap 7:30-tól 
17:00 óráig lesz nyitva a nagy-
közönség előtt. Az előző évvel 
ellentétben ezúttal a szaunát is 
használhatják majd a vendégek: 
hétköznap 16:00 és 20:00, hét-
végén pedig 14:00 és 20:00 óra 
között.   - rp –

Csillag Emőkének adta át a 72 ezredik látogatónak járó aján-
dékcsomagot Ács Rezső polgármester. Az alsónyéki hölgy gyer-
mekeivel, Emőkével, Péterrel és Adriánnal hetente többször is 
ellátogatott a strandra, amit nagyon kedvelnek.
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Kupasikerrel hangoltak
Felkészülten várja a jövő hét-
végi bajnoki rajtot a Szek-
szárdi FGKC NB I/B-s női kézi-
labda csapata.

Az elmúlt idényben aranyérmet 
szerzett együttes jelentősen át-
alakult a nyáron. A meghatározó 
játékosok közül Reisch Gabriel-
la, Horváth Szimonetta és Schell 
Gabriella abbahagyta a játékot 
– utóbbi kettő trénerként segíti 
Tabajdi Ferenc vezetőedző mun-
káját –, míg Fauszt Éva és Gulya 
Krisztina Kecskemétre igazolt.

A felnőtt keretből maradt Wei-
gel Zita, Grénus Gréta, Nagy Szil-
via és Tóth Barbara mellé Duna-
újvárosból, Kozármislenyből és a 

NEKA csapatától igazoltak fiatal 
kézilabdázókat a Fekete Gólyák, 
de a juniorok is több lehetőséghez 
juthatnak idén. Tabajdi Ferenc a 
csapatépítés miatt sok felkészülési 
meccset tervezett, s ezeken jól is 
szerepelt együttese.

A hétvégén megrendezett FG-
KC-kupán a PTE PEAC csapatát 
34–16-ra, míg a Rinyamenti KC 
együttesét 36–17-re verve nyer-
ték a tornát. Két különdíjat is 
„elhoztak”: a gólkirálynői címet 
Nick Viktória (16 gól) érdemelte 
ki, míg a legjobb védő játékos-
nak Gyenis Partícia bizonyult. A 
szekszárdiak szeptember 10-én 
Kozármislenyben kezdik meg a 
2016-2017-es bajnokságot.  -fl-

A Szekszárdi Fekete Gólyák KC őszi hazai meccsei:
Szeptember 18.:  FGKC – Gárdony-Pázmánd NKSE  16:30 óra.
Október 2.:  FGKC – Szentendre  16:00 óra.
November 6.:  FGKC – NEKA  16:00 óra.
November 20.:  FGKC – Győri AUDI ETO II.  16:00 óra.
December 4.:  FGKC – Mohácsi TE  16:00 óra.
December 17.:  FGKC – Szombathely KKA  16:00 óra.
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Június 20.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által szervezett VI. Orszá-
gos Hagyományos Tűzoltóversenyen 
harmincegy hazai csapat mérte össze 
tudását, és bemutatkozott három vaj-
dasági (Gunaras, Bácskossuthfalva és 
Martonos) gárda is. Az elsőségért járó 
vándorserleg végül a hölgyeknél és a 
férfiaknál is Komárom-Esztergom me-
gyébe került. 

Június 23.
A klímaváltozás Kárpát-medencére 
gyakorolt hatására hívta fel a figyel-
met Áder János köztársasági elnök a 
Sió-árvízkapunál a Duna-projekt záró 
rendezvényén, amely az egyik legjelen-
tősebb, az árvízvédelem biztonságának 
növelését előirányzó projekt volt. Felújí-
tották a Sió dunai torkolatánál levő acél- 
és vasbeton szerkezetet, gépi berende-
zéseit, a vezérlőtornyot és elvégezték a 
hajózsilip-kapuk kihorgonyzását.

Június 27.
Ismét több százan emelték poharai-
kat egyszerre a Magyar Bor és Pezsgő 
Napján 18 órakor a Béla király téren, 
amellyel Szekszárd ismét elnyerte a 
Legnépszerűbb borvidéki település 
címet. Az eseményt egy drónról is meg-
örökítették.

Augusztus 16.
A református templomban ünnepélyes 
külsőségek között tíz, határon túli ma-
gyar nemzettársunk tette le az állam-
polgári esküt Ács Rezső polgármester 
és Parragh Ferencné anyakönyvvezető 
előtt. Öt év alatt Szekszárdon állampol-
gári esküt tevők száma megközelítette 
az 1100-at.

Augusztus 20.
A belvárosi szentmisét és ökumenikus 
kenyérszentelést követően a kulturális 
központban tartott ünnepi közgyűlés 
szónoka Ács Rezső polgármester volt, 
aki átadta a város közgyűlése által jóvá-
hagyott kitüntetéseket, elismeréseket. 
A műsorban közreműködött Orbán 
György  előadóművész, a  Bartina Nép-
tánc Egyesület  táncosai, Sipos Gergő 
szólista, valamint az elismerést átvevő 
együttesek: a Madrigál Kórus, a Liszt 
Ferenc Pedagógus Kórus és a Muslinca 
férfikar. Az ünnepséget a Szent István 
szobor hagyományos megkoszorúzása 
zárta. Este Takács Tibor Klapka kato-
nái című regényéből készült „Klapka” 
rock-musical bemutatójára került sor a 
Prométheusz parkban, majd tűzijáték 
zárta a városi ünnepet.

Szeptember 6.
A Szekszárdi Családbarát, Strand-, 
Élmény- és Termálfürdő látogatóinak 
száma elérte a 75 000 főt. Az értékesített 
belépők alapján ebben az évben is a vi-
déki vendégek voltak többségben. 

Szeptember 21-24.
A Szent István téren szolidaritás és 
együttműködés jegyében rendezte az 
Állampolgári Részvétel Hetét a Men-
tálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil 
Kerekasztal és Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata. Az ünnepélyes 
megnyitón köszöntőt mondott Csillag-
né Szánthó Polixéna a humán bizottság 
és Ácsné Oláh Gabriella a civil kere-
kasztal elnöke. Közreműködött a Tü-
csök Zenés Színpad és az „Ifjú Szív” 

Magyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes. A rendezvény ven-
dégei voltak: Takács Hajnal Az asszony 
verve című könyv szerzője, a PAD Egye-
sület Dicső Zsolt vezetésével, a Szek-
szárdi Mozgásművészeti Stúdió, a Se-
gíts rajtam! Hátrányos Helyzetűekért 
Alapítvány, az Ifjúsági Fúvószenekar. 
Gyermekek számára kézműveskedésre 
volt lehetőség a Kéz-csodák Hagyo-
mányőrző Egyesület standjánál, míg a 
Szent József Katolikus Iskolaközpont-
ban hagyományos társas- és logikai játé-
kok megismerésére, megtanulására volt 
lehetősége az érdeklődőknek. A szoli-
daritás keretében a héten a szekszárdi 
civilek a Balassa János Megyei Kórház 
Gyermekosztályának és Pszichiátriai 
Osztályának gyűjtöttek ruhákat, játé-
kokat, rajzeszközöket.  Működött ötlet-
börze az élhetőbb Szekszárdért dr. Haag 
Éva alpolgármester közreműködésével. 
Az Év képviselője címet Gyurkovics 
János kapta. Az elismerést, a Bárka Mű-
vészeti Szalon által felajánlott festményt 
Ácsné Oláh Gabriella adta át. Az ünne-
pélyes átadáson a Kadarka utcai Óvo-
da nagycsoportosai, a „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület, a Tücsök Zenés Színpad, 
valamint a Szekszárdi Mozgásművé-
szeti Stúdió működött közre. 

Szeptember 24. 
175 milliós pályázatból  valósult meg a 
„Szekszárd közösségi közlekedés szín-
vonalának fejlesztése” projekt. Ennek 
keretében került sor 13 buszmegálló 
átépítésére, a Hunyadi és a Tartsay utca 
kereszteződésében a jobbra kanyaro-
dó sáv, a vasút- és buszpályaudvarnál 
biciklitárolók kialakítására. Zárásként 
elkészült a digitális utas tájékoztató 
rendszer, ismertette Ács Rezső polgár-
mester a Garay ÉlményPincében tartott 
záró rendezvényen.

Október 8.
A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizott-
ság tisztújító ülése Hirt Ferenc vállalko-
zót, országgyűlési képviselőt, közismert 
személyiséget, a bizottság korábbi tagját 
választotta meg tiszteletbeli elnökének.

Október
A jogszabályváltozásokhoz igazodva 
módosította a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos helyi rendeletét a megye-
székhely önkormányzata. A szelektív 
hulladékgyűjtést a jövőben házhoz 
menő szolgáltatással oldják meg Szek-
szárdon.

November 10.
A Dél-dunántúli egészségügyi alap-
ellátás komplex fejlesztése operatív 
program eredményeként 43 503 203 Ft 
értékben a korábban felújított Kandó 
Kálmán utcai rendelőket követően Ács 
Rezső polgármester átadta a Mikes ut-
cai (hajóházban található) két felnőtt és 
egy gyermekpraxissal működő orvosi 
rendelőt. 

November 12.
A terveknek megfelelően átadták a 
szekszárdi futballklub új épületét. 
1260 négyzetméter alapterületen a 13 
öltöző mellett modern kiszolgáló helyi-
ségek, két iroda, tárgyalók, médiaszoba, 
mosoda, szertár, orvosi és doppingel-
lenőrzési szoba is helyet kapott. Ács 
Rezső polgármester kiemelte, hogy a 
létesítmény a város azon céljának kul-

cseleme, amellyel a Dél-Dunántúl leg-
összetettebb sporttelepe valósulhat meg. 
Az MLSZ által jóváhagyott fejlesztés 
170 milliós pályázati támogatását a vá-
ros 85 milliós önrésszel egészítette ki.

November 16.
Ultramodern környezetben, akadály-
mentesítve várja a fogyatékkal élőket 
a dr. Szentgáli Gyula utcai ÁNTSZ- 
székházban átadott a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Családtámogatási 
és Társadalombiztosítás Főosztálya 
rehabilitációs és szakértői osztálya il-
letve vizsgáló részlege. A megnyitón 
dr. Horváth Kálmán kormánymegbí-
zott a felújított, korszerűsített épület, 
Farkasné Farkas Gyöngyi a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal fő-
igazgatója az országban 17 helyen tör-
tént felújítások jelentőségéről szólt. A 
fontos eseményen jelen volt Ács Rezső 
polgármester is.

November
A Magyarok Kenyere program kereté-
ben Tolnában 124 termelő 10 tonna bú-
zát adományozott, amelyből karácsonyi 
ajándékozás keretében 5 tonna lisztet 
osztottak ki az egyházak közreműkö-
désével a rászoruló embereknek.
 
November 26.
A Tolna Megyei Civil Információs 
Centrum „Sokszínű Tolna megye” 
címmel a határon túl élő magyarság 
támogatására a civil és a közszféra 
együttműködésének kialakítására szer-
vezett konferenciájának előadója Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár volt. A kulturális központ-
ban tartott konferencián részt vett dr. 
Horváth Kálmán kormánymegbízott, 
Fehérvári Tamás Tolna megyei önkor-
mányzati elnök és dr. Haag Éva Szek-
szárd alpolgármestere.  

November 27. 
Az ifjúság helyzetének országos fel-
mérése, véleményének megismerése 
céljával tartott kerekasztal-beszélgetést 
a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) a kul-
turális központban. Antal Ágnesnek a 
NIT elnökségi tagjának bevetőjét kö-
vetően dr. Haag Éva alpolgármester 
a „Szekszárd visszavár” programról, 
Majnay Gábor osztályvezető az Ifjúsá-
gi Érdekegyeztető Fórumról és a város 
ifjúsági koncepciójáról, Pócs Margit 
civil kapcsolati referens a megyei civil 
életről, a szervezetekben a fiatalok sze-
repvállalásáról adott tájékoztatót. Erőss 
Emese és Huth Márk a Polip Ifjúsági 
Egyesület programjairól szólt.

December
Szekszárd megújult díszkivilágítással 
készült a karácsonyra. Az advent kez-
detére nemcsak a szokásos égőcserékre 
került sor, hanem az utcák felett átfeszí-
tett, kandeláberekre szerelt új színfüg-
gönyök mellett többdimenziós figurák, 
valamint 10 méteres karácsonyfa várta a  
műsorokra érkező szekszárdiakat.

December 17.
A szekszárdi önkormányzat eseti gyógy-
szertámogatás helyett 2016. március 
1-jei hatállyal bevezeti a gyógyszer-
támogatást. A közgyűlés példaértékű 
döntésével a közgyógyellátás megszű-
nése miatt sokakat érintő kedvezőtlen 
helyzetet kívánja enyhíteni. A 30 milliós 
támogatási keret a rászoruló pályázók-

nak, maximum havi 14 000 forintos, 
6 havi időtartamra (megismételhető) 
gyógyszerutalvány támogatást jelent.

• A 35 675 440 Ft értékű, Európai Unió 
finanszírozta beruházásnak köszönhe-
tően korszerűsödött a Garay János 
Gimnázium energiaellátása. A te-
tőszerkezetre kiépített 178 elemből álló 
rendszer működésének eredményeként 
jelentős áramfogyasztás megtakarítás 
várható.
• Befejeződtek „Szekszárd Megyei Jogú 
Város hosszú távon egészséges ivóvíz-
zel való ellátása” pályázat kivitelezési 
munkái. Ács Rezső Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere elmondta, ez 
a beruházás meghatározó jelentőségű a 
város számára, évtizedekig ebből az új 
vízbázisból nyeri majd Szekszárd az ivó-
vizet. A projekt összértéke meghaladja a 
6,5 milliárd forintot, amelynek összegét 
a pályázati forrás teljes egészében bizto-
sította. A projekt kapcsán új parti szűré-
sű kutak jöttek létre a Duna-parton, il-
letve a bogyiszlói víztisztító-telepet és a 
szekszárdi Bogyiszlói úti vízmű-telepet 
is korszerűsítették. A beruházás során 
megépült és korszerűsített létesítménye-
ket az ERÖV Zrt. üzemelteteti.
• Szekszárdon a közbiztonság növe-
lését szolgáló önkormányzati fejlesz-
tések támogatása keretében a bűn-
megelőzéshez, a baleset-megelőzéshez 
kamerákat helyeztek ki a következő 
helyekre: Kiskorzó tér, Béla király tér, 
Ügyészség, Garay tér, Zeneiskola; Ga-
ray tér Béla  király tér felőli része; Baj-
csy-Zsilinszky u., autóbusz pályaudvar; 
Béri B. Á. utcába a  kórház előtti terü-
letre, Alisca u. – Barátság u.; Rákóczi u. 
– Szent László u.; Rákóczi u. – Kapiszt-
rán u., Wesselényi u. játszótér; Búzavi-
rág utca. 
• 100%-ban uniós forrásból 98 361 514 
Ft értékben befejeződött az „Adj esélyt 
az elesetteknek! – Szekszárdi Hajlék-
talan Gondozási Központ éjjeli me-
nedékhely korszerűsítése”. A Mátyás 
király u. 59. alatti Hajléktalan Szálló 
átalakításával és bővítésével a megyé-
ben elsőként nők elhelyezésére szolgáló 
épületszárny is létrejött. 
• Befejeződött Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Kadarka utcai 
óvodájának és Polgármesteri Hivata-
lának energetikai korszerűsítése. A 
városháza energetikai korszerűsítése az 
öt épületből álló épületegység minden 
részét érintette, a felújítás hatására a 
Béla király tér egyik ékévé vált. Az óvo-
da – a hivatalhoz hasonlóan – az alap-
vető épületenergetikai beruházásokon 
túl hőszivattyús fűtési rendszert kapott, 
miközben fokozott energiafüggősége 
szinte teljes egészében megszűnt. A be-
ruházás teljes költsége bruttó 598 706 
624 Ft volt.

II. GAZDASÁG
Január 12.
A Budapest Bora versenyen egy 2011-
es szekszárdi cabernet sauvignon bizo-
nyult a legjobb vörösbornak, amely – 
név szerint Tivald – nem az első sikert 
hozta az Eszterbauer Borászatnak.

Február 7.
A kulturális központban rendezték meg 
a XI. Szekszárdi Tavaszváró Méhész-
nap szakmai konferenciáját. A méhé-
szetet és a biogazdálkodást érintő előa-
dások mellett méhészeti eszközvásárt és 
termékárusítást is tartottak.

Február 8.
A budapesti Corinthia hotel adott ott-
hont az Év bortermelője 2014 díjátadó 
gálának, amelyen Dúzsi Tamás szek-
szárdi borász vehette át a Magyar Bor 
Akadémia által adományozott díjat. A 
kitüntetettnek Áder János köztársasá-
gi elnök  és Ács Rezső polgármester is 
gratulált. A QuantisLab Kft. különdíját, 
a fertőzéseket előrejelző Szőlőőr-rend-
szert is elnyerő borász ünnepi beszéd-
ben köszönte meg a kitüntető címet.

Március 3.
Dúzsi Tamás Görögszó nevű 2011-es 
évjáratú bora lett a legjobb Párizsban, a 
21. Vinalies Internationales versenyen. 
Magyar bor korábban még nem ért el 
Champion-díjat világversenyen.  A 
Vesztergombi Pince 2012-es Turul cu-
vée-je és Eszterbauerék Tüke bikavére 
is aranyérmet nyert.

Március 10.
A COOP Segély Alapítvány kami-
onja 180 Tolna megyei gyermek ré-
szére hozott alapvető élelmiszereket. 
A 2015-ben 20 éves COOP üzletlánc 
sajátmárkás termékekből állított ösz-
sze csomagokat az állami gondozásban 
vagy nevelőszülőknél élő, illetve fogya-
tékos vagy tartósan beteg gyermekek 
számára.

Március 13.
A 11. alkalommal megrendezett Or-
szágos Syngenta borverseny Quad-
ris-díját a vörösborok között a Twickel 
Szőlőbirtok 2012-es Gróf Zichy Syrah 
bora kapta. A nagyarannyal jutalma-
zott borok között szerepel a Mészáros 
Borház 2012-es Syrah reserve bora és 
a Schieber Pincészet  2012-es cabernet 
sauvignonja is.

Március 26.
Nyolcadik alkalommal rendezett 
borvidéki borversenyt a Szekszárdi 
Hegyközség és a Szekszárd Borvidék 
Nonprofit Kft. Az ország szinte minden 
borvidékét képviselő termelők nedűit 8 
bizottság tagjai ízlelték. Ács Rezső pol-
gármester köszöntő szavai után Hei-
mann Zoltán borvidéki elnök nyitotta 
meg a versenyt. A legjobb vörösbor cím 
2015-ben a Vesztergombi Pince 2012-
es évjáratú cabernet sauvignon váloga-
tásának jutott.

Március 28.
Az USA-beli rangos Finger Lakes 
International Wine Competition 
borversenyen a verseny történetében 
először a legrangosabb elismeréssel, 
nagyarannyal díjazták a Vida Borbir-
tok Hidaspetre kékfrankos 2011 borát.

Április 16.
A mikro és kisvállalkozások segítését 
célzó „LÉPÉSELŐNY” Vállalkozás-
fejlesztési konferenciát rendezett a 
PTE szekszárdi kara, az Info-Partner 
Szociális Szövetkezet és a Fiatal Vál-
lalkozók Országos Szövetsége együtt-
működésével. Kiemelt téma volt az 
online marketingeszközök gyakorlati 
használata.

Április 28.
Két arany- és két ezüstéremmel jutal-
mazták a szekszárdi borokat a Monde 
Selection-on, Brüsszelben. Arany mi-
nősítést ért el a Fritz és a Bodri Pin-
cészet.

Április 29.
A sertéságazat jelenéről és jövőjéről tar-
tottak szakmai konferenciát a kulturális 
központban. Az eseményen részt vett 
Horváth István miniszteri biztos és 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter is. Horváth István hangsú-
lyozta, hogy a jó minőségű sertéshús 
érdekében a jószágokat egészséges, 
GMO-mentes takarmánnyal kell ellátni. 
„A sertésstratégia eredményei és jövő-
beni intézkedések” című tanácskozásra 
több mint 500 szakember érkezett vá-
rosunkba.

Május 8.
Nyolcadik alkalommal tartott bor-
bemutatót a Szekszárdi Borvidék a 
fővárosban a Corinthia hotel átrium 
termében. A „Szekszárdi – kulcs a 
szívedhez” szlogennel futó eseményen 
20 pincészet 60-féle borát és a Brill 
Pálinkaház párlatait kóstolhatták az 
érdeklődők. A Szekszárdi Borvidék Kft. 
ügyvezetője, a rendezvények koordiná-
tora Herrné Szabadi Judit itt vehette át 
a WSE felsőfokú képesítését.

Május 12.
A Szekszárdi Nyomda Kft. is tagja an-
nak a négyes konzorciumnak, amely a 
2015. év tankönyvgyártását elnyerte. 
Ács Rezső polgármester a debreceni 
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cég 
a részvétellel erősíti piaci pozícióját, 
munkahelyeket tart meg és felkészült 
a magas minőséget követelő kihívásra. 
Vadász Katalin nyomdaigazgató ki-
emelte, hogy a gyártás során alkalma-
zott kötészeti technológiák mindegyiké-
nek elkészítésére képesek.

Május 18.
A kormány 2015-ben 440 millió forin-
tot szánt a nemzetiségi kulturális illetve 
oktatási alapintézmények felújítására, 
amelynek közel 50%-át a Magyarországi 
Német Színház kapta.

Május 24.
Szekszárd a Nemzeti Bor Maraton 
egyik kiemelt helyszíne volt. A 11 na-
pon át zajló hosszú maraton 2573 km 
hosszan kötötte össze a 22 borvidék 103 
települését. A Szekszárdi pünkösdölés 
idején tartott eseményen tematikus 
borkóstolókat, szabadidős és sportren-
dezvényeket, kirakodóvásárt tartottak. 
Célja volt, hogy megdöntsék a leghosz-
szabb maraton váltó világrekordját, ami 
sikerült is.

Május 26.
Együttműködési megállapodást kötött 
a Tolna Megyei Kormányhivatal és a 
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara a vállalkozók, a gazdaság szereplői 
közötti folyamatos párbeszéd megerősí-
tésére. Dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott az eseményen az új típusú 
közigazgatás céljáról elmondta, hogy a 
lehető legolcsóbban, leghatékonyabban 
kívánnak olyan szolgáltatásokat nyújta-
ni, amelyek nagymértékben kielégítik az 
igényeket. Fischer Sándor elnök pedig 
a napi kommunikáció fontosságát hang-
súlyozta.

Augusztus 18.
Szekszárd Megyei Jogú Város rendkívüli 
közgyűlése a zavartalan távhőszolgálta-
tás biztosítása érdekében azonnali ha-
tállyal megszüntette a Távhőszolgáltató 
Alfa-Nova Kft. szerződését. Az 5600 

szekszárdi lakást érintő szolgáltatás biz-
tosítására az önkormányzati tulajdonú 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kapott 
megbízást.

Augusztus
• A késő tavasszal prognosztizáltnál 
lényegesen jobb eredményt hozott a 
gabonafélék aratása Tolna megyében: a 
búzából 6,07 tonnás, árpából 6,5 ton-
nás átlaggal a megyei átlag az országos 
első helyet jelentette. Ráadásul a búza 
80%-a malmi minőségű lett.
• 40 millió forintos költséggel új aszfalt-
burkolat került a város egyik legforgal-
masabb útjának, a Szent István tértől a 
Hunyadi utcán át a Sport utcáig tartó 
szakaszára. A 6000 négyzetméteres 
program keretében három buszmegálló 
kapott díszburkolatot. 

Szeptember
A vártnál jobb a Szekszárd környéki 
területeken a kukoricatermés. A város 
melletti kísérleti táblán 9,5, míg az átlag 
8 tonna körül várható – értékelte a ter-
méseredményeket Farkas György a Mi-
nerág Kft. kísérleti telepének vezetője.

Október 7.
A szekszárdi Eszterbauer Kft. 2012-es 
Tüke szekszárdi bikavére lett a PTE 
vörösbora a 2015-2016-os tanévben.

Október 9.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
megszervezte az első Pénteki Kóstolós 
Piacot a Sió melletti (egykori csónak-
ház) Termékházban a minőségi helyi 
termékeket készítők portékáiból.

Október 21. 
„Új trendek a szőlészet-borászatban és 
a borturizmusban” címmel rendezett 
nagy sikerű konferenciát a szekszárdi 
egyetemi kar. Az eseményen a szőlé-
szet-borászat számos neves kutatója 
mellett jelen volt Gál Péter, az FM ere-
detvédelemért felelős helyettes állam-
titkára. A Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar (továbbiakban 
PTE KPVK) Élelmiszergazdasági és 
Turisztikai Tanszék kutató oktatói be-
mutatták friss bortrend-kutatási ered-
ményeiket.

November 10.
Az évszakhoz képest szokatlanul ma-
gas hőmérsékletet, 25 oC fokot mutatott 
Szekszárd belvárosában a hőmérő. A 
rendkívüli időjárás hatására jelentősen 
megnőtt a sürgősségi ellátást igénylő 
betegek száma.

November 18.
Ribányi József megyei közgyűlési al-
elnök bevezetőjét követően Németh 
Jánosné a NÉBIH Élelmiszer-forgal-
mazási Felügyeleti Osztályának mun-
katársa a „Helyi termék éve” szakmai 
rendezvényén, a Piactér Placc – Ifjúsági 
Közösségi Tér konferenciatermében az 
élelmiszertermelés, előállítás és értéke-
sítés jogi feltételeiről tartott előadást és 
fórumot.

November 19.
A gyakorlóiskolában több mint 600 al-
sós és felsős kóstolhatta meg a Völgy 
Méhészet és a Tesco Áruház felaján-
lásának köszönhetően az egészséges, 
finom magyar mézet. Ez az esemény 

része a gazdák által tartott előadást 
követő kóstolási akciónak, amelyet 8 
éve Szlovéniában kezdeményeztek, 
amelyhez 2014-ben csatlakozott Ma-
gyarország is.

November 23.
Megkezdődtek az állami földárverések 
Tolna megyében. Az első körben 229 
terület összesen 5892 hektárára lehetett 
licitálni.

December 16.
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat 
célja a 12–25 éves korosztálynak a de-
mokratikus jogok gyakorlására teret 
biztosítani, valamint a városban élő 
fiatalok érdekképviseletének, érdek-
védelmének ellátása. A Polip Ifjúsági 
Egyesület szervezésében, dr. Haag Éva 
alpolgármester köszöntőjét követően 
került sor a testület megválasztásá-
ra. A csapatok vetélkedőjét az I. Béla 
Gimnázium nyerte, így ők adják Garai 
Marietta személyében a város diákpol-
gármesterét.

III. OKTATÁS, NEVELÉS
Január 27.
Együttműködési megállapodást írt alá 
a megyei katasztrófavédelmi igazgató-
ság és a PTE Illyés Gyula kar. Dr. Hor-
váth Béla dékán és dr. Balázs Gábor 
tűzoltó alezredes egyetértettek abban, 
hogy a hallgatók állampolgári ismerete-
ik bővítésével megtanulhatják, hogyan 
működhetnek közre leghatékonyabban 
a fiatalabb generációk katasztrófavédel-
mi nevelésében.

Február 13.
Öt európai város, köztük Szekszárd is 
kivette részét egy nemzetközi projekt-
ben, amelynek témája a konfliktuske-
zelés. A témáról kétnapos konferenciát 
rendeztek a városházán. Az Ír-Magyar 
Baráti Társaság elnöke, dr. Madarassy 
Ágnes elmondta, hogy a szekszárdi ön-
kormányzat 16 ezer eurós támogatást 
nyert, amelynek segítségével megis-
merhetik az adott ország ifjúsági prob-
lémáit, és a szekszárdi tapasztalatcsere 
alapján módszertani kézikönyv készül.

Február 15.
A PTE IGYK februári diplomaátadó 
ünnepségén elsősorban turizmus-ven-
déglátás és szociális munka szakon 
végzett hallgatók vették át okmányai-
kat. Bezerédj Amália Emlékérem és 
Emléklap kitüntetést kapott kiemel-
kedő eredménye, közösségi tevékeny-
sége elismeréseként Meláth Laura tu-
rizmus-vendéglátás szakos és Márkus 
Anita szociális munka szakos hallgató. 
A díj bronzplakettje Adorjáni Endre 
szobrászművész alkotása.

Március 11–13.
A Garay-napok eseményeire 25 ware-
gemi középiskolás érkezett városunkba 
diákcsereprogram keretében. A gimná-
zium adott otthon a XV. Tudományos 
Diákkörök Országos Konferenciája 
műszaki és természettudományi szek-
ciójának. Heilmann Józsefné igazgató 
örömét fejezte ki, hogy a nemes verseny 
6 szekciójában is részt vettek az iskola 
diákjai. A Garay-napok alkalmával ha-
gyományosan rendeztek nemzetközi 
versenyeket, Az én Pannóniám vers- és 
prózamondó és a Kőrösi Csoma Sán-
dor földrajz versenyt.
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Március 19–21.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kol-
légium és Általános Iskola rendezte 
meg a 11. Neumann Nemzetközi Te-
hetségkutató Programtermék Ver-
senyt Kovács Győző szellemében. A 
pályázók hét kategóriában mérhették 
össze tudásukat. A szekszárdi döntőt 
megelőzte a vajdasági, az erdélyi és a 
szekszárdi előzsűrizés. Összesen 183 
nevezés érkezett a versenyre, ebből 100 
általános iskolákból, 83 pedig középis-
kolákból. A döntőbe 79 tanuló összesen 
66 pályaművel kapott meghívást. 

Március 20.
A Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola a korábbi évekhez hasonlóan 
megrendezte a Baktai természettu-
dományos napot, amelyen 5 helyi és a 
bátaszéki iskola 65 tanulója vett részt.

Április 2.
34 éve végzett tanító szakos hallgatók 
tartottak találkozót az egyetemi ka-
ron. Az 1977-ben alapított intézmény 
másodikként indult évfolyamának 124 
végzettje többségében hű maradt a taní-
tói pályához, néhányan másutt találták 
meg a boldogulást, de valamennyien el-
hivatottan teljesítették ki a bennük rejlő 
tehetséget, tudást.

Április 8.
Igazi szakértőt delegált az USA nagy-
követsége Matthew W. Espenhade at-
tasé személyében a Garay gimnázium 
Amerika-napja alkalmából. A diploma-
ta, aki korábban katonaként és FBI-ügy-
nökként szolgált, a terrorizmus elleni 
küzdelemről beszélt, majd protokoll fo-
gadáson vett részt az élménypincében és 
elismeréssel szólt a szekszárdi borokról.

Április 13.
Dr. Palkovics László államtitkár, dr. 
Bódis József rektor, Jenei Zoltán kan-
cellár, dr. Horváth Béla dékán és a tér-
ség polgármesterei, vállalkozói részvéte-
lével rendezett tanácskozást az egyetemi 
kar a képzések korszerű, társadalmi igé-
nyeket figyelembevevő megújításáról.

Április 15.
Nagy Mónika, a PTE IGYK végzős ta-
nító szakos hallgatója harmadik helye-
zést ért el a XX. Országos Anyanyelvi 
Tanítási Versenyen, Debrecenben. Fel-
készítői Rózsa Gabriella szakvezető 
tanító, Antus Györgyné iskolaigazgató 
és Tancz Tünde szakmetodológus ok-
tató voltak.

Május 4.
Megyeszékhelyünkön 2015-ben 913 
diák kezdte meg az érettségi írásbeli 
vizsgát, ebből 315-en a városunk által 
működtetett intézményekben. Emelt 
szinten 270 tanuló készült a vizsgákra.

Május 5.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános 
Iskola 41 tanulója a Határtalanul prog-
ram pályázatának köszönhetően 5 na-
pot tölthetett Erdélyben, amelynek so-
rán adományt vittek a dévai árváknak.

Június 5.
A bölcsődéktől a középfokú iskolákig 32 
intézmény 980 nevelőjével találkozott 
Ács Rezső polgármester Pedagógus-
nap alkalmával, „rendkívüli értekezlet” 
keretében, megköszönve elhivatottságu-
kat, majd valamennyiük számára egyedi 

címkézésű, a Mészáros Pincészet által 
készített borkülönlegességet adott át.

Június 27.
Több mint száz, elsősorban pedagógus, 
illetve turizmus-vendáglátás és szociális 
munka szakon végzett hallgató vette át 
felsőfokú végzettségét igazoló okmánya-
it a PTE IGYK Diplomaátadó Ünnep-
ségén. Bezerédj Amália Emlékérem és 
Emléklap kari kitüntetést kaptak Nagy 
Mónika tanító és Bocz Gabriella kör-
nyezetkultúra szakon végzett hallgatók, 
kiemelkedő tanulmányi, kulturális és 
közösségi-közéleti tevékenységük, pél-
damutató emberi magatartásuk elisme-
réseként.

Szeptember 1.
Megkezdte munkáját a PTE szenátusá-
nak döntése alapján a PTE IGYK-t és 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Kart in-
tegrálva létrehozott szekszárdi székhe-
lyű PTE Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejlesztési Kara. A 
kar dékánja dr. Horváth Béla egyetemi 
tanár, helyettesek dr. Kurucz Rózsa és 
dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai ta-
nárok lettek. A tanévnyitó ünnepségen 
részt vett és felszólalt dr. Bódis József 
a PTE rektora, Szigeti Ádám az EEM 
főosztályvezetője és Ács Rezső polgár-
mester. A 236 elsős egyetemi polgárrá és 
tiszteletbeli szekszárdivá fogadását kö-
vetően elismerések átadására került sor.

Szeptember 10.
„Családok világa” címmel rendezett 
konferenciát a PTE KPVK Illyés Gyula 
Pedagógusképző Intézete. Az előadások 
Tolna megye és Szekszárd pedagógiai, 
társadalmi, művészeti életben megha-
tározó szerepet betöltő pedagógus di-
nasztiák tagjainak életútját, munkássá-
gát mutatták be. Az unikális témában ez 
az első ilyen vonatkozású családkutatás 
a PTE-n.

Szeptember 14.
Modellek és módszerek a kora gyer-
mekkori nevelésben Európában címmel  
nemzetközi konferenciát rendezett a 
KPVK Szekszárdon. A magyar előadók 
mellett német nyelven értekezést tartott 
a Lipcsei Egyetemről prof. dr. Michael 
Toepell, a PTE KPVK címzetes egyete-
mi tanára és dr. Matthias Heimann, a 
PTE KPVK címzetes egyetemi docense 
is.

Szeptember
A svájci székhelyű CabTec Kft. 1 millió 
Ft értékű elektronikai eszközvásárlási 
lehetőséget ajánlott fel a Babits Mihály 
Általános Iskolának és három óvodának 
– hangzott el Ács Rezső polgármester és 
Török Csaba szekszárdi gyáregységve-
zető sajtótájékoztatóján.

Október
A HVG 2015-ös listáján a szekszárdi 
Garay János Gimnázium egyedüli Tol-
na megyeiként a 46. helyen szerepel. 
Az előző évi 89. helyezéséhez képest ez 
nagy előrelépést jelent.

November 11.
• A Tolna Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya „Jövőd záloga” 
című Tolna megyei pályaválasztási ki-
állításának a KPVK adott otthont.
• A programban a KPVK fórumot ren-
dezett Kara Ákos, infokommuniká-

cióért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkár részvételével. A kiállítás 
érettségi utáni képzéseket bemutató 
napja a szekszárdi egyetemi kar első 
nyílt napja volt. 

November 18.
Felelős társadalom – a katasztrófavé-
delem és a közoktatás címmel tartott 
konferenciát a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi és a Katasztrófavédelmi 
Tudományos Tanács a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A konferencia 
fókuszában a katasztrófavédelem és a 
közoktatásnak a felelős társadalom ki-
alakulásában betöltött szerepe állt. Ér-
tékelték a katasztrófavédelmi ismeretek 
oktatásának helyzetét, módszertanát. 
Célként a jövőbeni fejlesztési lehetősé-
geket és feladatokat. 

November 26.
A PTE Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjá-
ban részesült a 2015-2016-os tanévben 
a PTE KPVK szekszárdi hallgatója, Bíró 
Dóra Eszter IV. évf. szociális munka BA 
szakos hallgató és tutora, Varga István 
oktató. Ez az ösztöníj a programban 
részt vevő hallgatókat segíti tudomá-
nyos pályafutásuk kezdetén.

December 1.
Egyetemi docensi kinevezést kapott dr. 
habil Boronkai Dóra, a PTE KPVK 
IGYPI Alkalmazott Művészetek Tan-
székének vezetője.

December 2.
Második helyezést ért el a 4. Országos 
Városmarketing Verseny regionális 
döntőjében és ezzel az országos döntőbe 
jutott a KPVK Market(un)ing elneve-
zésű csapata. Tagjai Barnaki Bernadett, 
Farkas Gellért és Marczis Marietta, a 
kar II. évf. turizmus–vendéglátás BA 
szakos hallgatói, felkészítő tanáruk dr. 
Slezák-Bartos Zsuzsanna adjunktus.

December 7.
Jelentős szakmai érdeklődés és igény 
kíséri a kar reflektív mentorpedagógus 
tanfolyamait, amely az új pedagógus 
életpálya modell nélkülözhetetlen ré-
sze. A képzési program a KPVK IGYPI 
oktatóinak munkája. Az októberi-no-
vemberi továbbképzésen a megye 80 
gyakorló pedagógusa vett részt.

December 16.
Az idei Táncos karácsonyra Csajkovsz-
kij Diótörőjére készítették el a gyerekek 
tudásához és életkorához alkalmas 
koreográfiát a PTE Gyakorlóiskola 
Táncművészeti Tagozata tanárai. 

December
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy, há-
borús hadműveleti szakértő, c. egyetemi 
tanár Magyar katonák a Misszióban 
címmel tartott előadást a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Szent László 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanu-
lóinak. A tábornok által adományozott 
katonai témájú kiadványokat Ábrahám 
Norbert főigazgató vette át.

IV. KULTÚRA, TUDOMÁNY, 
KÖZMŰVELŐDÉS
Január 19.
Érdeklődés kísérte a Mészöly Miklós 
Emléknap programját 2015-ben is. 
A Művészetek Házában, a korábban 
Mészöly emlékplakettel kitüntetett 

főszervező, Pócs Margit köszöntője 
után dr. Haag Éva alpolgármester a 
Mészöly-kultusz filozófiáját, gondo-
latvilágát elemezte. Szörényi László 
irodalomtörténész, a Mészöly Miklós 
Egyesület elnöke kiemelte: „Szekszárd 
valóban boldog város, hiszen kincset 
őriz.” Kukorelly  Endre író-költő Mé-
szöly fiatal kollégáira gyakorolt ha-
tásáról beszélt, majd Szkárosi Endre 
Mészöly-díjas író, Baranyai László író 
és H. Nagy  Boglárka szervező a Szek-
szárdon életre hívott Mészöly Magasis-
kola mesterségbeli, módszertani és esz-
tétikai jelentőségéről adott áttekintést. 
A Mészöly Miklós Emlékplakett 2015. 
évi díjazottja Kis Pál István író-köl-
tő lett, akinek munkásságát Gacsályi 
József költő méltatta. Az év Mészöly 
Miklós-díjasa Szilasi László író lett. 
Elsősorban a Harmadik út című regénye 
aratott osztatlan sikert, emelte ki laudá-
ciójában Szörényi László. Az emléknap 
délelőttjén közreműködtek a 16-án 
megtartott Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó verseny győztesei. Dél-
után Mészöly Miklós Bezerédj utcai 
szülőházánál koszorúztak tisztelői, ahol 
a tavalyi emlékérmes, A Pad Egyesület 
nevében Dicső Zsolt költő emlékezett 
az íróra. A hagyományos beszélgetős 
délutánon az Irodalom Háza Mészöly 
Miklós Emlékházban találkoztak a ki-
tüntetettek a közönséggel, majd sor ke-
rült Alaine tombolájára.

Február 1.
A Babits Mihály Kulturális Központ 
már vasárnap is várja látogatóit, így a 
moziba és a Művészetek Házába is ellá-
togathatunk a hét valamennyi napján.

Február 7.
Mözsi Szabó István festőművész ki-
állításának megnyitóján a Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes énekelt 
Naszladi Judit vezényletével.

Március 6.
A Babits Mihály Kulturális Központ 
több mint 25 éve szervez megyei vers- 
mondó versenyt a természet szerete-
tére való nevelés és a környezettudatos 
szemléletformálás szándékával. A ver-
senyt 2009-ben, a Hollós László emlék-
évben nevezték el a nagy tudósról.

Március 19.
A Víz Világnapja alkalmából Földesi 
Lajos művészeti vezető irányításával a 
Szekszárdi Kamarazenekar – budapes-
ti és horvátországi szólisták vendégsze-
replésével – ifjúsági koncerteket adott a 
Művészetek Házában.

Március 20.
A Garay János Gimnázium udvarán táv- 
csővel bárki megtekinthette a részleges 
napfogyatkozás szépségeit. A készü-
lékkel a Nap foto- és kromoszférája is 
tanulmányozható volt.

Március 24.
A PTE szekszárdi kara által megren-
dezett Gyermekkultúra konferencián 
bemutatták a Gyermekkultúra Kutató-
csoport kiadásában megjelent könyvso-
rozat eddigi köteteit.

Március 27–28.
A PTE szekszárdi kara József Attila 
születésének 110. évfordulóján  mű-
helykonferenciát rendezett, neves ku-
tatók (dr. Tverdota György, dr. Veres 

András, dr. Bókay Antal, dr. Agárdi 
Péter) részvételével, amelyen közlésre 
készítették elő a költő prózai műveinek 
kritikai kiadását. Előadást tartott Kará-
dy Viktor, Somlai Péter, Bihari Péter 
egyetemi tanár, szociológus.

Március 29.
A Gárdonyi Zoltán Református Együt-
tes közreműködésével nyílt meg kiállí-
tás Decsen a Faluházban. 

Március 31.
Hangszeravató ünnepséget rendeztek a 
Garay János Gimnáziumban abból az 
alkalomból, hogy pályázat útján új zon-
gorához jutott az intézmény. Köszöntőt 
mondott Gerzsei Péter tankerületi igaz-
gató és Heilmann Józsefné gimnáziumi 
igazgató.

Április 14.
Költészet napjához kapcsolódva ötöd-
ször rendezett „Kedvenc verseink” 
címmel versünnepet az IGYK, amelyen 
a hallgatók, oktatók mellett több közéle-
ti személyiség, helyi művész, irodalmár, 
szekszárdi és környékbeli általános és 
középiskolás diák, nyugdíjas vett részt.

Április 22.
Az Év fája, a kocsányos tölgy egy pél-
dányának közös elültetésével és borsó-
vetéssel ünnepelték a Föld napját az 
Illyés Gyula Kar egyetemi polgárai és 
a gyakorlóiskola, a gyakorlóóvoda nö-
vendékei.

Április 28.
„A fenntarthatóság etikája és gyakor-
lata” műhelymunka sorozat keretében 
előadást tartott az Illyés Gyula Karon 
dr. Vida Gábor, az ELTE professzor 
emeritusa, akadémikus, ökológus és dr. 
Andrásfalvy Bertalan, a PTE profesz-
szor emeritusa, korábbi kultuszminisz-
ter, egykor a Sárközben tevékenykedő 
néprajzkutató.

Május 4.
Lázár Ervin „A fájós fogú oroszlán” 
című mesejátékát az IGYK Színjátszó 
Kör adta elő a gyerekeknek, a Gyer-
mekkönyvtárban az író születésnapjára 
rendezett megemlékezésen.

Május 16.
A szőlő tulajdonosok hívására ismét 
benépesült Szekszárd egyetlen egységes 
pincesora, az Istifángödre a hagyomá-
nyos Szent Orbán-napi boráldás és - 
szentelés ünnepére, ahol Szent Orbán 
tallérral vásárolhattak a látogatók. Dr. 
Kaszó Gyula református lelkész mon-
dott áldást, Porpáczy Attila katolikus 
káplán pedig megszentelte a szekszár-
di borokat. Dr. Vörös Géza növények 
betegségéről és védelméről tartott előa-
dását követően nagysikerű kulturális 
műsort hallhattak az érdeklődők.

Május 25.
Földesi Lajos vezetésével megtartotta 
hagyományos pünkösdi koncertjét a 
Szekszárdi Kamarazenekar a belvá-
rosi katolikus templomban, amelyen 
a megye zeneiskoláinak és a budapesti 
Hubay Jenő zeneiskola tehetséges nö-
vendékei is közreműködtek.

Május 28.
Az I. Béla Gimnázium csapata (Dávid 
Szimonetta, Kovács Mercédesz, Nyári 
Dorina, Varga Péter) a NATURA 2000 

területeket bemutató középiskolai kam-
pányban a dél-dunántúli régiós döntőn 
első helyezést értek el, amivel az orszá-
gos döntő legjobb három csapata közé 
kerültek. Kampányuk során a Szedresi 
Ős-Sárvízzel, mint NATURA 2000 te-
rülettel kapcsolatos kutatómunkát vé-
geztek.

Június 5–7.
A Gárdonyi Zoltán Református Együt-
tes részt vett Békéscsabán az Erkel Sán-
dor Kórus Fesztiválon, és szolgált a helyi 
református gyülekezet ünnepi istentisz-
teletén.

Június 20.
• Hagyományosan nagy érdeklődés 
övezte a Múzeumok éjszakája prog-
ramjait. A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum pincéje új látványtárral bővült 
az eddig kihasználatlan területeken. 
Ódor János Gábor igazgató elmondta, 
hogy az intézmény 8 termében 7 ezer 
műtárgyat láthat a közönség, amely a 
gyűjtemény 1%-a. Ács Rezső polgár-
mester örömmel konstatálta a ren-
dezvények sokrétűségét, amelyekkel 
az intézmény a fiatalok felé is nyitott, 
„hiszen a múzeum a fellelt tárgyakat 
a 21. század lehetőségeivel ötvözi.” A 
programsorozatban Zentai András 
címzetes gimnáziumi igazgató előadást 
tartott Levelek a frontról címmel, majd 
a látogatók korabeli ruhákba öltöz-
ve éjfélig tartó kalandtúrára indultak 
pincétől a padlásig. A vármegyeházán 
óránként tartottak játékos foglalkozá-
sokat, a Babits emlékházban Németh 
Judit és Rubányi Anita verses tárlat-
vezetést tartott, majd Orbán György 
adta elő Örkény István Egy pocsolya 
emlékiratai című groteszk játékát, nagy 
sikerrel. A Nyitott levéltárak – levéltá-
ri éjszaka kalandos programját is igen 
sokan tekintették meg.
• Immár 8. alkalommal rendezték meg 
a főszervező Szekszárdi Gitárkvartett-
nek köszönhetően a Borok és Húrok 
fesztivált, amelyen a Hollóének Hun-
garica, a MoonBreakerS, a SebtibenD 
és a Szekszárdi Gitárkvartett kápráz-
tatta el a hallgatókat. A színes progra-
mot a Béla király téren és a Vármegye-
házán hallgathatta a lelkes közönség.

Június 25–28.
Szent László emlékezete címmel Szek-
szárd város védőszentje tiszteletére 
hagyományos programsorozatot ren-
dezett a város a Babits Mihály Kultu-
rális Központ szervezésében. A Szent 
László herma fotókiállítás, a Liszt Fe-
renc Pedagógus Kórus hangversenye, 
a Szekszárdi pörkölt és bor ünnepe, a 
Gagliarda Kamarakórus, az Ifjúsági 
Fúvószenekar koncertje, előadások, 
szabadtéri szentmise, orgona hangver-
seny, ünnepi megemlékezés és közgyű-
lés volt a programja nagy királyunk élő 
emlékezetének.

Június 26.
Szent László-napi ünnepségsorozat ke-
retein belül a Szekszárdi Kamarazene-
kar hangversenyt adott Földesi Lajos 
vezetésével és Kiss Györgyi közremű-
ködésével.  

Augusztus 23.
A Szekszárdi Vasárnapban megjelent 
Szekszárd Megyei Jogú Város közgyű-
lése által jóváhagyott 2014. évi Arany-
könyv. 

Szeptember 8.
Szabadi Mihály néprajzkutató A kis-
gazda című kötetének bemutatójára az 
Agora Művészetek Házában került sor.

Szeptember 16.
A közösségi összefogással készült Ob-
sitos című film díszbemutatójára került 
sor. A film főbb szerepeit Mikó István, 
Adorjáni Bálint, Frank Ildikó, Szabó 
Anikó, Boglári Tamás, Juhász Bence, 
Szanyó Veronika alakította, producer 
Kindl Gábor, rendező Jimy Jameson 
Hollywood, operatőr Mayer Zoltán.

Szeptember 17–20.
Az eddigi legnagyobb, összesen mintegy 
50 000 főt vonzó Szekszárdi Szüreti 
Napok hivatalos megnyitójára 18-án 
a Béla király téren került sor. Az ese-
ménysor fővédnöke dr. Kövér László 
a Magyar Országgyűlés elnöke volt. 
Borkultúránkat méltató szavait köve-
tően Kis Miklós Zsolt államtitkár nyi-
totta meg a rendezvénysorozatot, majd 
a házigazda Ács Rezső polgármester 
köszöntötte a résztvevőket. „Szekszárd 
Város Bora” címet 2015-ben elnyerő 
2012-es ivánvölgyi bikavért Sebestyén 
Csaba borász és a polgármester mutatta 
be, majd a fővédnök és az Alisca Bor-
rend főpohárnoka, Ferenc Vilmos ün-
nepélyesen csapra verte a hordót, ezzel 
jelezve a fesztivál kezdetét. 

Részletes program: 
Kiállítások:
•  Kadarkán innen, kövidinkán túl – Tol-

na Megyei Népművészeti Egyesület 
(Babits Mihály Kulturális Központ). 

•  Szekszárdi Fotóklub kiállítása (Babits 
Mihály Kulturális Központ Fiatalok 
utcája). 

•  Bágyi Zsuzsanna festő kiállítása „MÁ-
MORT REJTŐK” címmel (Belvárosi 
Kávéház).

•  Szekszárdi színek – Forrai Ferenc bo-
roscímke kiállítása (Bormúzeum). 

•  „Magyar Elektrográfiai Triennálé” 
(Művészetek Háza).

• Verseghy Ferenc habán kerámiái.
• Autókiállítás.

Szeptember 17. 
•  Szeretet lángja Szemléletformáló prog-

ram; segítséggel élők és egészségesek 
egy színpadon! Szervező: Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesü-
lete. (Béla király téri színpad)

•  Magyar borhoz magyar nóta Szekszár-
di Magyarnótakedvelők Baráti Köré-
nek nótaestje.

•  Tücsök Zenés Színpad koncertje.
•  Alisca Brass Band koncert.
•  A Padlás. Színházi előadás – Pannon 

Várszínház. 
•  Macedón hangulatok „Jonce Hristovs-

ki” együttes közreműködésével.
•  Roma Hungaricum Állami Művé-

szegyüttes koncertje.

Szeptember 18. 
•  A fájós fogú oroszlán – Gyermek előa-

dás – PTE IGYK.
•  Székely Hagyományőrző Egyesület 

műsora.
• Sajtkészítés (Tolle stand mellett).
•  A Szekszárdi Szüreti Napok ünnepé-

lyes megnyitója.
• Ifjúsági fúvószenekar koncertje.
•  Örökség Országos Gyermektánc Fesz-

tivál folklórműsor.
•  CreArt Csengey Dénes írószeminá-

rium – light: Borra hangolva:  Fekete 

Richárd „Bányaidő” című könyvének 
bemutatója. Házigazda: Halmai-Nagy 
Róbert. 

•  Wessely Ági és a Szekszárdi Gitárkvar-
tett műsora. Közreműködött: Rubányi 
Anita és Lotz Katalin.

•  „Egy húron pend...” Bálint Ádám 
rajzainak kiállítása és Nagy Zopán 
Kétségek / Kökény-kék kőkulcs című 
kötetének bemutatója. A kiállítást 
megnyitotta a Bormúzeumban: Baky 
Péter festőművész. A kötetet bemu-
tatták a szerzők és a szekszárdi Pad 
folyóirat szerkesztője. 

• Gypo Circus Zenekar koncert.
• Csík Zenekar koncert Rúzsa Magdival.
• Vivat Bacchus énekegyüttes koncertje.
•  Szüreti hangrobbanás a Placcon – he-

lyi rockzene.
•  Mody Blues Band, MoonBreakerS, 

PIJAC bulo.
•  Frim Fram Band ’Swing, blues, folk’ 

koncert .

Szeptember 19.
•  Toma és csapata történelmi játékok. 

Szürethez kapcsolódó, logikai, ügyes-
ségi, bátorságot és leleményességet 
próbára tevő régi korok játékai. 

•  Mozgás- és harcművészeti bemutatók: 
Swing Mazsorett és Tánc Egyesület, 
Bezons-i hastáncosok , Fittless Spor-
tegyesület, Alisca Taekwondo Klub.

•  Szüreti Selfie kiállítás. A 2014-es Szek-
szárdi Szüreti Napok selfie képeinek 
kiállítása. 

• Tücsök Zenés Színpad koncertje.
•  Halász Judit „Kezdődhet a mulatság” 

koncert.
•  Mondschein Német Nemzetiségi Kó-

rus és vendégei – többnemzetiségű 
kórustalálkozó.

•  Dunán innen… Mesélj járás, mesélj… 
– bemutatkozik Decs, Kölesd, Zomba 
és Bátaszék.

• Véradás – Magyar Vöröskereszt.
•  Hagyományos Szüreti Felvonulás 

(Béla király tér, Bezerédj utca, Szé-
chenyi utca) 

• Kárikittyom koncert.
• Borrendi avatás.
•  Must jön a java – Folklórműsor. Benne 

a „Szüret Táncos Párja 2015” választás.
•  Irodalmi est CreArt Csengey Dénes 

Írószeminárium – light: Borra han-
golva. 

•  Bordóilé: Performansz a la Dicső 
Zsolt. 

• Komját(i)yak műsora.
• Kiscsillag koncert.
• Zsikó Zoltán és Zenekara.
•  Kerekes Band koncert (Béla király téri 

színpad).
• Szüreti hangrobbanás a Placcon.
•  Hungarokarma, Alterego, The Stinky 

Rodders – PIJAC buli 
• Pistiest zenekar koncert.

Szeptember 20.
•  Toma és csapata történelmi játékok.
•  MárkuSzínház előadása: Az égig érő fa.
•  Mozgásművészeti bemutatók: Szek-

szárdi Mozgásművészeti Stúdió, Kaze 
Shinkendo Dojo Japán Szamuráj Kard- 
művészek, Leung Ting Wing Tsun 
Egyesület, 4M Dance Company Fa-
shion Dance, Iberican Táncegyesület, 
Amarin Hastánc Csoport, IGY Gya-
korló Iskola Táncművészeti Tagozat, 
Gemenc Tánc Sportegyesület, Szöcske 
Akrobatikus R’N’R.

•  Utcaszínház – MárkuSzínház: A hely-
ség kalapácsa.

• Rendhagyó Prímástalálkozó.
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•  Irodalmi est CreArt Csengey Dénes 
Írószeminárium – light: Borra han-
golva. Beszélgetés Lackfi János köl-
tővel. Házigazda: Dicső Zsolt és Hal-
mai-Nagy Róbert. 

• Szekszárd Junior Stars Big Band koncert.
• Irigy Hónaljmirigy koncert.
• T’Rakija zenekar koncertje.
• Macedón hangulatok.

A Szüreti Napok társrendezvényei
•  Örökség Országos Gyermektánc Fesz-

tivál – 2015. szeptember 18–19. 
•  XX. Hagyományos Szüreti Bál (Szek-

szárd, Szent István Ház) Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Társaskör 
szervezésében. 

•  Cserna Szabó András: Sömmi cimű 
könyvének bemutatója a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskörben.

Szeptember 17.
Farkas Pál gyermekjátéknak készült 
szabadtéri műalkotása felújítás utáni 
átadására kerül sor a PTE KPVK Rákó-
czi utcai parkjában. A felújítás közösségi 
összefogással, Battyányi József a Pécsi 
Pollack Mihály Műszaki Szakközépisko-
la és Szakiskola szaktanára, a Kar volt 
hallgatója és rekonstrukciós festő tago-
zatos diákjai, valamint Miavecz István, 
a TRILAK Kft. ügyvezetője támogatásá-
val valósult meg. 

Szeptember 22.
A szekszárdi kar adott otthont a PTE  
tudományos ismeretterjesztő sorozata, 
a Nyitott Egyetem tanévkezdő előadásá-
nak, amelyen dr. Klein Ágnes, a KPVK 
nyelvész oktatója Hogyan tanulunk meg 
beszélni? – A kezdetektől az első szóig 
című előadását hallhatták a szekszárdi-
ak. Az eseményt az UNIV TV nyilvános 
tévéfelvételen rögzítette. 

Szeptember 23.
A Dialóg Campus Kiadó gondozásában 
jelent meg az Első lépések a művészetek 
felé című kötet, amelynek egyik szerző-
je Tancz Tünde, a PTE KPVK oktató-
ja, a Csecsemő- és kisgyermeknevelő 
BA (baccalaureus, bachelor rövidítése. 
Jelentése egyszakos alapképzés, alapfo-
kozatú oklevéllel.) szak Országos Prog-
ramfejlesztő Bizottsága tagja. 

Szeptember 25.
• A Kutatók Éjszakája szekszárdi prog-
ramjaihoz ebben az évben is számos ér-
dekes programmal és a Kutatók éjszakai 
kávéháza exkluzív tudományos-kultu-
rális-gasztronómiai csemegéivel járult 
hozzá az egyetemi kar.
• A Babits Kiadó és a Tolna Megyei Ily-
lyés Gyula Könyvtár a Garay János Gim-
názium dísztermében rendezte Ékes 
László író-újságíró Kocsiúton című 
új kötetének bemutatóját. A rendezvé-
nyen Németh Judit és Orbán György 
előadóművészek mellett Környei Attila 
gitárművész működött közre. 

Szeptember 29.
Tizedik alkalommal rendezett mese-
mondó ünnepet Mese-morzsa, zeneszó 
címmel Benedek Elek születésnapja és 
a Zene Világnapja alkalmából a PTE 
szekszárdi kara.

Október 1.
A 40 év óta ünnepelt Zene világnapján 
a Babits Mihály Kulturális Központ a 60. 
éve működő Liszt Ferenc Zeneiskolával 

egész napos térzenét és ünnepi koncer-
tet szervezett. Közreműködött az Ifjú-
sági Fúvós-, Vonós- és Gitárzenekar. A 
Garay János Gimnázium dísztermében 
„Egy óra belőlünk” címmel Heilmann 
Józsefné igazgató megnyitó szavait kö-
vetően az iskola diákjainak koncertje 
következett. A kulturális központ előtt 
a Tücsök Zenés Színpad szólistái, a Ga-
ray téren a Junior Stars együttes mű-
sora zajlott. A nap záró rendezvényét a 
Művészetek Házában Lakatos Orsolya 
műsorközlésével a Liszt Ferenc Zeneis-
kola volt növendékeinek és a Földesi 
Lajos dirigálta Szekszárdi Kamarazene-
kar Pecze Balázs, Farkas Judit, Oszter 
Miklós szólistákkal adott a hangverse-
nye jelentette.

Október 2–25.
A 88 éves, Őcsényben élő Cs. Vasváry 
Ibolya festőművész munkáiból nyílt 
gyűjteményes kiállítás a Babits Mihály 
Kulturális Központban.

Október 4.
Az Országos Protestáns Napok Kereté-
ben a szekszárdi evangélikus templom 
adott otthont a Szekszárdi Gárdonyi 
Református Együttes új CD-jének és 
az azon szereplő dalok bemutatójának. 
A CD-t Kardos Ábel püspöki titkár, lel-
kipásztor mutatta be. Igét olvasott Rácz 
József esperes. A műsort Németh Judit 
ismertette. Közreműködő énekesek, ze-
nészek voltak: Tillai Tímea, Árki Inez, 
Varga Tiborné, Streicher- Szabó Dóra 
Karola, Radnai Ágnes, Hidvégi Zsu-
zsanna, Kecskés Anett, Sziegl Bene-
dek, Lozsányi Tamás. A perselypénzt 
az evangélikus egyházközség udvari 
játszóterének felújítására ajánlották fel.

Október 5–11.
Az Országos Könyvtári Napok ke-
retében a Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár  fő- és gyermekkönyvtári 
részlegében gazdag programmal várta 
az érdeklődőket. Volt író-olvasó találko-
zó Fábián Jankával, Sohonyai Edittel. 
Könyvbemutató keretében Teleki Júlia 
Göröngyös utakon, Zeke Gyula Volt 
egy feketém kötetével ismerkedhettek 
az olvasók.  Ismeretterjesztő előadás 
hangzott el az alakformálásról (dr. 
Molnár Csaba), Miért szent a család? 
(Bíró László püspök), a Kávé elterje-
dése (Tóth Sándor barista). Sor került 
különböző témájú közös foglalkozások-
ra, zenés irodalmi műsorra és zárásként 
Kárikittyom AntiCeleb ORchestra 
koncertre is.

Október 8.
Embersorsok a viharban címmel, 
Nagymányokiak az 1026-os lágerben 
alcímmel jelent meg dr. Gaál Attila és 
Hadikfalviné Mányoki Elza kötete. A 
táborlakó naplóját a sorstársak doku-
mentum anyagaival egészítették ki. A 
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban 
a művet dr. Gesztesi Enikő az Egyed 
Antal Honismereti Egyesület elnöke 
ajánlotta a hazai németség sorsa iránt 
érdeklődő olvasók figyelmébe. A prog-
ramon részt vett dr. Havasi János, a pá-
rizsi Magyar Kulturális Intézet igazgató-
ja. A könyvbemutatón közreműködtek 
a Szekszárdi Garay János Gimnázium 
honismereti szakkörének tagjai.

Október 9.
Czövek Szabolcs ötletére, tűzoltók 
munkájának megismerésére a nagykö-

zönségnek is látogatható emlékhelyet 
alakítottak ki a szekszárdi tűzoltólak-
tanyában. 

Október 9–16.
A XXV. Pszichológiai Kultúra hete 
rendezvénysorozat megnyitóján a pszi-
chiátriai betegek alkotásaiból összeállí-
tott rendhagyó kiállításon dr. Kertész 
Ágnes pszichiáter, osztályvezető főor-
vos és Pócs Margit a Mentálhigiénés 
Műhely (MM) elnöke köszöntötte a 
megjelenteket, közreműködött a Szek-
szárdi Gitárkvartett. A program kere-
tében a Fény évének tudatossága címmel 
dr. Örlős Gábor, a Világrajövetelünk 
fényei és árnyai téma előadója Konce-
rová Zuzana pszichológus volt. A fény 
szakrális jelentőségéről dr. Kertész Ág-
nes osztályvezető főorvos tartott előa-
dást.  Közreműködött a Tücsök Zenés 
Színpad. Mítoszok és legendák téma 
előadója Hartung István pszichológus, 
Ti vagytok a Világ világossága címűé dr. 
Kaszó Gyula lelkipásztor volt. Utazás a 
fény felé progresszív relaxációt Mátisné 
Orsós Julianna pszichológus, Belsőnk 
építése légzéssel tréninget Monostori 
Mária légzéstréner vezette. Az MM a 
Tolna Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai osztálya közös rendez-
vénysorozatának helyszínéül a kulturá-
lis központ Csatár terme szolgált.

Október 22.
A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus jótékonysági hangversenyt adott 
a Szent János és Pál kápolna rekonst-
rukciós munkáinak támogatására. Köz-
reműködött  Müller Beáta (ének), Les-
tákné Valasek Szilvia (zongora), Erős 
Edina (fuvola), Lányi Péter (zongora).

Október 23.
A Városi Emlékünnep keretében Földe-
si Lajos művészeti vezető irányításával 
a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi 
hangversenyt adott a Művészetek Há-
zában, Óhegyi Filoretti énekművész és 
Kovács György trombitaművész  köz-
reműködésével.

Október 28.
Simon Péter karnagy irányításával Jó-
tékonysági koncertet adott az 50 éves 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus a Művé-
szetek Házában. Közreműködtek a ze-
neiskola tanárai: Müller Beáta, Lesták 
Valasek Szilvia, Erőss Edina és Lányi 
Péter. A megjelenteket Csillagné Szánt-
hó Polixéna humán bizottsági elnök  
és Bacsmai László esperes plébános 
köszöntötte. Az est bevételét a kórházi 
kápolna felújítására ajánlották fel.

Október 30.
A kulturális központ Bakta galériájá-
ban Kondor Katalin újságíró nyitotta 
meg Gyurgyonovics Gyula szobrász 
kiállítását. A fák, gyökerek és kövek 
alapanyagból készült alkotások megnyi-
tóján közreműködött Korbuly Péter és 
a Pántlika zenekar. 

Október
• A Garay ÉlményPincében került 
sor Vitéz Attila, Jantner László, Er-
ky-Nagy Tibor és Kis Pál István Szek-
szárd ma című albumának bemutatójá-
ra. Az igényes és szép kivitelű könyv az 
évszakok változásain keresztül mutatja 
meg a hajnali, nappali és esti fénybe öl-
tözött város szépségeit.

• A 26 éve alapított Prosectura zenekar 
sikeres évet zárt, megjelent eddigi összes 
lemezük új kiadása, valamint 8 év után 
újabb albummal rukkoltak elő.  Egyik 
számuk a TOP 40-es lista második he-
lyén nyitott.

November 3.
A Magyar Tudomány Napja alkalmá-
ból a Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban előadásokat tartottak. Czövek At-
tila régész Ódor János igazgató és dr. 
Szabó Géza régész-múzeológus kuta-
tásaikról számoltak be. Dr. Vizi Márta 
régész-muzeológus előadása az ozorai 
vár 1980 óta tartó feltárási munkálatait 
tekintette át.

November 3.
• A PTE KPVK az Illyés Nap tudomá-
nyos előadásaival, megemlékezéssel 
és kitüntetésekkel tisztelgett a Magyar 
Tudomány Ünnepe és Illyés Gyula szü-
letésének évfordulója előtt. A kari integ-
ráció miatt utolsó alkalommal került sor 
az Illyés Plakett kitüntetés átadására. 
• A Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola névadójáról elnevezett irodal-
mi és művészeti versenyén 117 tanuló 
mérte össze tudását vers- és mesemon-
dásban, helyszíni szövegalkotásban a 
kommunikációs és énekversenyen.

November 6.
A PTE KPV Karán tartotta „Katonák és 
civilek” címmel 19. Levéltári Napját a 
Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei 
Levéltára. Dr. Várady Zoltán igazgató 
és dr. Horváth Béla dékán köszöntőjét 
követően dr. Fülöp Tamás az MNL Me-
gyei főigazgató helyettese nyitotta meg a 
rendezvényt. A nyitó előadást dr. Várady  
Zoltán kandidátus „A császári hadsereg 
jelenléte Tolna megyében a 17-18 század 
fordulóján”címmel tartotta. Link Dóra 
főlevéltáros pillanatképeket villantott 
fel a katonák és civilek 1720 körüli hét-
köznapjairól, Aradi Gábor levéltáros a 
szekszárdi laktanya létrehozásának kö-
rülményeit, dr. Kunné Tornóczky And-
rea  levéltáros Tolna megyei diákok és ta-
nárok I. világháborúban  való részvételét,  
Lieszkovszky Larion levéltáros a Tolna 
megyei katonák hadszíntéri tevékeny-
ségét méltatta. Marosi Tibor levéltáros 
20. századi katonatiszti portrékat, Ruzsa 
Éva főlevéltáros az 1945-ös Szekszárd 
mindennapjainak néhány mozzanatát 
mutatta be. 

November 7. 
Escher Károly születésének 125. évfor-
dulója alkalmából szülővárosa a Mű-
vészetek Házában életművét bemutató 
emlékkiállítással emlékezett a XX. szá-
zad második harmadának meghatározó, 
szociális érzékenységű fotóriporterére, 
fotóművészére. A megnyitón Ács Rezső 
polgármester bemutatta az 1890. októ-
ber 22-én született és 1966. február 16-
án eltávozott művész életútját. Csillag 
Katalin elmondta, hogy a művésznek 
az Országos Széchenyi Könyvtárban 
őrzött 38 000 fotó negatívjából válogat-
ták a kiállítás anyagát. A tárlat után a 60 
fénykép a város tulajdonába került. Ezek 
alapjául szolgálhatnak egy majdan léte-
sítendő, Escher Károly munkásságát be-
mutató, szekszárdi emlékszoba számára.

November 12.
Sütő Károly képzőművész alkotásaiból 
„Víziók” címmel nyílt kiállítás a Szent 
László Szakképző Iskola Galériájában. 

Juhász Gábor igazgató köszöntőjét kö-
vetően az alkotásokat Adorjáni Endre 
szobrászművész ajánlotta az érdeklődők 
figyelmébe. A megnyitón Vighné Szé-
kely Rozália és Bognár Cecil működött 
közre.

November 25.
„Vigasztalódás a gyászban” címmel 
tartott előadást Singer Magdolna (Buda-
pest) újságíró, hospice- és gyásztanács-
adó az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetemén.

November 13–14.
• Márton-napi gourmet fesztiválra 
második alkalommal került sor a Béla 
király téren, immár kétnapos prog-
rammal. Márton-napi finomságokkal 5 
étterem (Aranykulacs, Papa borozója, 
Stefán-, Szász- és a Toscana), kiváló 
ó- és újboraival hat pincészet (Né-
meth János, Posta, Sárosdi, Schieber, 
Tringa, Vesztergombi) és a Kávé háza 
különlegességeivel, valamint zenei-és 
gyermekprodukciókkal az 50m2-es 
fűtött sátorban várta az érdeklődőket, 
megközelítőleg 2000 főt.
• Miért nem hagyod már abba? címmel 
a munkafüggőségről, számítógépes já-
tékfüggőségről, a kényszeres vásárlás-
ról tartott előadást Hende Borbála 
pszichológus a Zeneiskola nagyter-
mében.
• A PTE KPVK kiadásában megjelent 
Nagy Janka Teodóra és Szabó Géza 
„Tolna néprajzi tájai” című kötete.

November 28.
Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy 
dirigálásával, Lozsányi Tamás közre-
működésével a Szekszárdi Madrigál- és 
a Pécsi Schola Cantorum Sopianensis 
Kórus adott közös hangversenyt a Mű-
vészetek Házában. 

November 29.
A „Pécsi advent” nyitó szentmiséjén 
Simon Péter karnagy vezényletével  
Gounod: C-dur miséjét énekelte a 
Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus a Szekszárdi Kamarazenekar 
kíséretében.

November 30.
• Wass Albert: A funtineli boszorkány 
című drámáját mutatta be a fővárosi Új 
Színház a színházteremben.
• David Wood A mézeskalácsember 
(Der Lebkuchenmann) címmel mutat-
ta be musicaljét a Deutsche Bühne Un-
garn. A Raul Ionescu címszereplésével 
a barátságról, bátorságról szóló, izgal-
mas, fordulatos, élményt jelentő meséjét 
a színház Budapesten is bemutatta.

November
Kubanek Miklós Bemutatom bará-
taimat sorozatának keretében Biszák 
László festőművész alkotásaiból nyílt 
tárlat az I. Béla Gimnázium kollégiu-
mának galériájában. Szeptemberben E. 
Nagy Mária festőművész, októberben 
Könyv István János grafikus kiállításai 
voltak megtekinthetők.

December 1.
A kulturális központban Bertók László 
(József Attila- és Kossuth-díjas író, köl-
tő, a Digitális Irodalmi Akadémia ala-
pító tagja) Firkák a szalmaszálra című 
a kötete bemutatójának házigazdája 
Ágoston Zoltán a Jelenkor főszerkesz-
tője volt. Közreműködött Frank Ildikó 
színművész. 

December 3.
Az 1985 óta hazánkban élő Colin Fos-
ter Munkácsy-díjas angol szobrászmű-
vész többségében legújabb plasztikáiból 
nyílt kiállítás a kulturális központban. 
A 2005-2013 között a PTE Művészeti 
karának dékáni tisztét betöltő alkotó 
kiállítását Aknai Tamás nyitotta meg. 

December 4–23.
A Szekszárdi Advent keretében gazdag 
program várta a Béla király térre láto-
gató érdeklődőket. A hétvégeken kon-
certek voltak: 5-én a Misztrál együttes 
koncertezett, 6-án volt az ünnepélyes 
megnyitó, ahol Ács Rezső polgármes-
ter mondott köszöntőt. December 12-
én Peter Sramek, másnap a Buborék 
Együttes karácsonyi koncertje zajlott. 
December 19-én a 2015-ben Arany 
Kotta-díjban részesült Vágó Bernadett 
műsora következett, majd a záró kon-
certen a Csürdöngölő zenekar lépett fel 
Herczeg Flóra közreműködésével. 

December 4.
• A Gárdonyi kórus 1999 óta szervezi 
a „Magyar kórusok napja” ünnepi 
hangversenyt Kodály Zoltán születésére 
emlékezve. A Garay János Gimnázium 
dísztermében zajló ünnepi programon 
köszöntőt mondott Csillagné Szánthó 
Polixéna humán bizottsági elnök, áhí-
tatot tartott Lemle Zoltán református 
lelkipásztor. Közreműködött a Garay 
gimnázium „Nefelejcs” népdalköre, a 
Lónyay utcai Református Gimnázium 
és Kollégium Énekkara, a Pécsi Kama-
rakórus Tillai Aurél Kossuth-díjas kar-
nagy vezetésével, valamint a Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes.
• A kulturális központban a Szek-
szárd-környéki Foltvarró Egyesület 
adventi kiállítása volt megtekinthető. 
A múzeum vármegyeházi termében 
Varródoboz-rongybabák címmel apró 
kézműves ajándékokat készíthettek a 
gyerekek.
• Ábrahám Béla képzőművész eddig 
még be nem mutatott 8 képe volt látható 
e hónapban az I. Béla Gimnázium Kol-
légiumában. Bemutatom barátaimat 
elnevezésű sorozat megnyitóján közre-
működött Rell Kata képzőművész, De-
csi Kiss János újságíró-képzőművész és 
Gaál László táncoktató pedagógus.
• Péterfy-Novák Éva Egyasszony című 
monodrámáját  a szekszárdi Német 
Színházban Tenki Réka adta elő.

December 6–20.
• A Mentálhigiénés Műhely „Az Élő 
Szeretet Embertársainknak” szabad-
téri rendezvényeivel kapcsolódott 
a Szekszárdi advent Béla király téri 
programjaihoz. Közreműködtek: a 
Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola, a Szekszárdi I. Béla Gimná-
zium, a Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola, a Szekszárdi Ga-
ray János Általános Iskola és AMI, 
a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, a 
Szekszárdi Waldorf Iskola, a Szent 
József Iskolaközpont, a Tolna Me-
gyei Gyermekvédelmi Központ és 
Területi Gyermekvédelmi Szakszol-
gálat, a Comenius- és a Dusnoki 
Általános Iskola diákjai. Fellépett a 
Tücsök Zenés Színpad Gyermekcso-
portja, a Magyarországi Német Szín-
ház társulata, a Mozgásművészeti 
Stúdió, az Iberican- és az „Ifjú Szív” 
Magyarországi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes, a FITT Fittness, a 

Fashion Dance, a Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesülete, a Platán 
Nyugdíjas Klub kórusa. Verses zenés 
összeállítást mutatott be a” Segíts raj-
tam!” Hátrányos Helyzetűekért Ala-
pítvány, a Csizmazia Alapítvány a 
Jövő Ígéretes Gyermekeiért, bábjáté-
kokat a Városi Bölcsőde gyermekne-
velői. Adventi dalok címmel Antalné  
Bíró Jolán és Bíró Vilmos, Karácso-
nyi hangvarázs címmel Kovács Gergő 
és Málinger Anita énekelt.
• Karácsonyváró énekekkel lépett fel a 
Decsi Hagyományőrző Férfi Kórus, 
adventi dalokkal a Mözsi Német Nem-
zetiségi Klub énekkara, a Sternlein 
Egyesület, a Kajdacsi Gyermekekért 
Ifjúsági Alapítvány, a Szekszárdi Ma-
gyarnóta Klub. Magánszemélyek: Vigh 
Ferencné, Dicső Zsolt és Botond, Ka-
rácsonyiné Tusa Anikó valamint lánya 
Mészáros Rebeka.
• Mikulásjárat: Polip Ifjúsági Egyesü-
let, ILCO Egyesület, a Szakképzéssel 
az Emberekért és Állatokért Közhasz-
nú Alapítvány.

December 8. 
Jelentős érdeklődést keltett a Magyar 
Tudomány Ünnepe tiszteletére a KPVK 
és együttműködő partnerei szervezésé-
ben a Szekszárdi szabadművelődési es-
ték. A sorozat keretében november-de-
cemberben bemutatott kötetek: Nagy 
Janka Teodóra és Szabó Géza: Tolna 
néprajzi tájai, Patak Márta: A test min-
dent tud, Gyurok János: Srebrenica.

December 10.
A fény éve a művészetekben címmel 
rendeztek zenés irodalmi műsort a Ga-
ray gimnázium dísztermében. Lozsányi 
Tamás orgonakoncertjét követően az is-
kola tanulói: Elblinger Éva, Valentiny 
Anett, Csizmazia Dóra, Jonescu Raul 
valamint Töttős-Erős Edina tanár adott 
elő a témába vágó verset, zenét. Csontos 
Gábor tanuló konferált.

December 11.
Fiatalok fiataloknak címmel Bach, 
Bartók és Schumann műveiből Farkas 
Kata és Kéry Tamás hegedű-zongora 
kamarahangversenye volt a Művésze-
tek Házában.

December 12.
A színházteremben zsúfolt nézőtér előtt 
zajlott, és kétszer kellett előadni a Bar-
tinások Karácsonyváró nagyműsorát.

December 16.
A Művészetek Házában a Gagliarda 
Kamarakórus adott adventi hangver-
senyt.

December 17. 
Eperjes Károly színművész Az igazat 
mondd, ne csak a valódit címmel tar-
tott, rendhagyó irodalmi estet a XX. 
századi istenkereső költők műveiből a 
kulturális központban. 

December 19.
A Művészetek Házában megrendezett 
Tücsök Zenés Színpad és a Szekszárd 
Jazz Quartet hagyományosan közös ka-
rácsonyi koncertje telt ház előtt és nagy 
sikerrel zajlott.

December 22.
A Művészetek Házában Jobbágy Valér 
karnagy vezetésével a Szekszárdi Mad-
rigálkórus hangversenyezett.

V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és 
partnervárosi programjai 2015-ben

1. Bezons
Május 7–10.
Három bezons-i futó érkezett a Bor-
vidék Félmaraton versenyére, akiket a 
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság fo-
gadott. 

Május 27–31. 
Két fiatal szekszárdi képzőművész, Tóth 
Zsófia és Gwizdala Dáriusz kaptak 
meghívást a Bezons-ban hosszú évek 
óta megrendezett REV’ARTS művészeti 
kiállításra és bemutatóra. A fiatal művé-
szek saját festményeikkel és szobraikkal 
jelentek meg a kiállításon. 

Szeptember 17–20. 
Bezons-i tánccsoport érkezett a Szek-
szárdi Szüreti Napok programjaira, 
amelynek keretében keleti táncokat 
adtak elő a francia hölgyek. A csopor-
tot dr. Fisi Istvánné elnök vezetésével 
a baráti társaság kísérte, a vendégek  a 
szüreti felvonuláson is részt vettek. 

November 12–15.
A Márton-napi ünnepségre a bezons-i 
Comité de Jumelage vezetősége érkezett 
vendégként. A Marcel Prigent elnök, 
Christiane Leser elnökhelyettes és Da-
nielle Prigent elnökségi tag összetételű 
delegáció látogatása során a következő 
évek program egyeztetését is megtartot-
ta a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság 
vezetőségével. A vendégeket Ács Rezső 
polgármester és dr. Haag Éva alpol-
gármester is köszöntötte. A szekszárdi 
rendezvényeken kívül budapesti város-
nézés és egy művészeti kiállítás megte-
kintése is szerepelt programjukban.

2. Bietigheim-Bissingen
Január 4–7. 
Az év eleji hagyományos Spillmann 
Tourismusmessén Berlinger Attila és 
két kollégája vett részt a Szekszárdi Tu-
risztikai Non-Profit Kft. képviseletében. 
A vendégeket fogadta Jürgen Kessing 
főpolgármester és hivatali kollégáival 
egyeztették az esedékes jubileumi ün-
nepségek programját. 

Június 26–29. 
Szekszárd városa rendezte meg a test-
vérvárosi jubileumi ünnepséget, amely-
re az előző évben megfelelő időpont hi-
ányában nem kerül sor. Az eseményre 
Jürgen Kessing főpolgármester vezeté-
sével 18 fős delegáció érkezett, amely-
ben helyet kapott valamennyi önkor-
mányzati frakció és olyan civil, egyházi 
és egyesületi vezetők, akik a kapcsolat 
kezdete óta baráti viszonyt ápolnak 
szekszárdi partnerszervezetük tagjaival. 
A hivatalos ünnepségre június 28-án a 
Vármegyeháza dísztermében került sor, 
ahol a himnuszok elhangzása után Ács 
Rezső polgármester és Jürgen Kessing 
főpolgármester méltatta az elmúlt 25 
év viszonyrendszerét. A testvérvárosi 
szerződést megerősítő diploma aláírá-
sa után a Garay ÉlményPincében egy 
baden-württembergi jellegzetes éte-
lekből összeállított menü várta a meg-
hívott vendégeket, amelyeket Markus 
Koppe bietigheimi szakács készített 
el az ünnepségre. A német delegáció 
tagjai a városi programokon kívül részt 
vett egy gemenci kiránduláson is, ahol 
az erdei kisvasúton történő rövid utazás 
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és a Dunán egy Bajáig tartó sétahajózás, 
majd a Karapancsán található erdészeti 
kiállítás és vadászkastély megtekintése 
szerepelt a programban. A bietigheimi 
vendégek megtekintették a szekszárdi 
Wunderland Óvodát is, ahol dr. Jó-
zan-Jilling Mihály elnök és Simon 
Attiláné óvodavezető tartott előadást 
az óvoda működéséről és folyamatos 
fejlesztéséről. A vasárnap esti progra-
mot a Schieber Pincészet prezentálta, 
ahol a német tulajdonos köszöntötte a 
vendégeket. A visszautazás előtt Kocsis 
Imre Antal korábbi polgármester és 
Berlinger Attila kíséretében a német 
delegáció megtekintette a budapesti 
Szent István Bazilikát, a Budai Vár főbb 
nevezetességeit és egy dunai hajózás 
során a belváros leghíresebb épületeit.

Augusztus 
A hónap végén megrendezett Pferde- 
markton a kiállítók között – mint már 
hosszú évek óta – ezúttal is Nepp Dé-
nes szíjgyártó mester képviselte Szek-
szárdot, aki saját standon mutatta be 
díjnyertes és kiváló minőségű lószer-
számait, bőrből készült kézműves ter-
mékeit.

Október 9–12. 
Bietigheim-Bissingen városa fogadta vi-
szontlátogatásra városunk küldöttségét 
az ottani jubileumi ünnepség alkalmá-
ból. Az Ács Rezső polgármester és dr. 
Haag Éva alpolgármester által vezetett 
18 fős delegációban helyet kaptak az 
önkormányzati frakciók képviselői, a 
hivatal vezetői és munkatársai, Kocsis 
Imre Antal korábbi polgármester és 
a júniusban városunkban járt német 
egyesületek, civil szervezetek szekszár-
di partnerszervezeteinek képviselői is. 
A hivatalos ünnepség október 10-én 
a Kronenzentrumban zajlott, ahol a 
két város vezetője újra megerősítette 
a kapcsolat folytatása iránti szándé-
kát. A helyi vendégek között megjelent 
Manfred List korábbi főpolgármester 
és Sigrid Geisler is, akik a kapcsolat 
elindításában és ápolásában évtizede-
kig kulcsszerepet játszottak. Az ünnepi 
vacsorán ezúttal egy magyaros menü 
szerepelt, melyet Kovács János szek-
szárdi mesterszakács készített el a helyi 
konyha segítségével. A szekszárdi dele-
gáció meglátogatta a Dürr AG autóipa-
ri konszern bietigheimi gyáregységét, a 
stuttgarti Mercedes múzeumot, majd a 
Bietigheim közelében fekvő Tripsdrill 
élmény- és kalandparkot, ahol évente 
több százezer vendég, kisgyermekes 
család tesz látogatást.

Október
Bietigheim-Bissingenből az elmúlt 
évekhez hasonlóan nagyobb segélyszál-
lítmány érkezett szekszárdi szervezetek 
és intézmények számára. A közel 600 
csomag ruhanemű, cipő, játék, könyv és 
egyéb használati cikket a Szociális Osz-
tály szervezésében a segélyszervezetek, 
nyugdíjasok egyesületei és fogyatékkal 
élők szervezeteinek képviselői útján se-
gélyosztási akciók keretében jutott el a 
rászorulók részére. A segélyszállítmányt 
ezúttal is a Sió-Trans Kft. szállította té-
rítésmentesen Szekszárdra. 

3. Dinghai
Október 28–29.
Zhuang Jiyan polgármester asszony 
vezetésével viszontlátogatásra 7 fős kí-
nai delegáció érkezett. A vendégeket 

budapesti városnézés keretében az Or-
szággyűlés épületében Horváth István 
parlamenti képviselő, majd a Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Ka-
rán dr. Domokos Gábor dékán fo-
gadta. Szekszárdon az önkormányzati 
közgyűlés keretében Ács Rezső polgár-
mester köszöntötte a vendégeket, akik 
meghívták Szekszárd város küldött-
ségét Ningbo városába a 2016 nyarán 
tervezett Magyar Kereskedelmi Pavilon 
avatóünnepségére. A küldöttséggel a 
felsőoktatási intézmények jövőbeni 
együttműködésének lehetőségéről dr. 
Nagy Janka Teodóra, a PTE KPVK dé-
kánhelyettese tárgyalt.

4. Downpatrick
Február 11–14.
Ekkor került sor Szekszárdon a 2013-
ban több külföldi partnerrel elnyert 
Grundtvig élethossziglan tartó tanu-
lást elősegítő programjának találkozó-
jára, amelyen az északír Downpatrick és 
az ír Listowel város küldöttein kívül a 
lengyelországi Michalowice és a romá-
niai Ieser város képviselői is részt vettek. 

Március19–22.
A 2014-ban elnyert és 5 külföldi vá-
ros partneri együttműködésében zajló 
„Handling Conflict” (konfliktuskeze-
lés) tárgyában elnyert Grundtvig prog-
ram keretében került sor az írországi 
Listowel városában a soron következő 
partnertalálkozóra, amelyen városun-
kat Pap Máté önkormányzati képviselő, 
Berlinger Attila a nemzetközi kapcso-
latok referense és két angolul kiválóan 
beszélő, az I. Béla Gimnáziumban tanu-
ló roma származású diák képviselte. A 
program során a hátrányos helyzetű fi-
atalok beilleszkedése, egymás iránti to-
leranciájának fejlesztése volt a fő téma. 

Szeptember 17–20.
A szüreti napokon John Noble elnök 
vezetésével a downpatricki testvérváro-
si bizottság 3 fős delegációja vett részt 
az ünnepi programokon, ahol a 2016. 
év eleji szekszárdi pályázati konferencia 
programjáról is tárgyaltak .

November 11.
Downpatrick képviseletében John 
Noble és Jack McIlheron a Márton 
Napi ünnepségen a bezons-i delegáci-
óval közösen a jövőbeni együttműkö-
désről, illetve a további testvérvárosi 
pályázati együttműködés lehetőségeiről 
tárgyaltak. John Noble, a downpatricki 
Testvérvárosi Bizottság elnöke a Takler 
Pincészettel folytatott tárgyalások után 
bejelentette, hogy Dublin városában egy 
Takler-borokat forgalmazó borkereske-
dést nyit az év folyamán a szekszárdi 
borok népszerűsítése céljából.

5. Facsád
Augusztus 15–16.
A Facsádi napok keretében immáron 
21. alkalommal került sor a bunyaszek-
szárdi emléknap is megrendezésére. Az 
eseményen Szekszárdot Kővári Lász-
ló, Ferencz Zoltán, dr. Mezei László 
és Rácz Zoltán képviselők, valamint 
a Kaczián János vezetésével a Szek-
szárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság tag-
jai vettek részt. Az ünnepi programokat 
Igazfalván a kultúrotthonban tartott bál 
zárta, melyet Ihász János polgármester 
évről évre nagy sikerrel szervez a bunya-
szekszárdi elszármazottak és a meghí-
vott vendégek részére.

Szeptember 20–22.
Bujor Pacurar ortodox pap vezeté-
sével 5 fős facsádi delegáció érkezett 
a Szekszárdi Szüreti Napok program-
jaira, akiket Ács Rezső polgármester 
köszöntött a külföldi vendégek tiszte-
letére tartott szombati polgármesteri 
fogadáson.

6. Lugos
Augusztus 14–16.
Lugos város legnagyobb ünnepén, a 
Lugosi Búcsún. Szekszárdot Ács Re-
zső polgármester által vezetett delegá-
ció képviselte, az önkormányzati kép-
viselőkön kívül a kiutazó csoportban 
helyet kaptak a Szekszárd-Lugos-Fa-
csád Baráti Társaság tagjai is. A szek-
szárdi vendégeket a lugosi RMDSZ 
székházban külön is köszöntötték, 
majd az ünnepi programok után a de-
legáció tagjai tovább utaztak Facsád-
ra és Igazfalvára, az ottani jubileumi 
megemlékezésre.

7. Óbecse
Augusztus 1.
Óbecse község ünnepén városunkat dr. 
Máté István önkormányzati képviselő 
és dr. Göttlinger István aljegyző kép-
viselte.

8. Waregem
Április 30. – május 4. 
Waregemben a város és a helyi Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság újra 
Magyar Estet szervezett a szekszárdi 
hátrányos helyzetű gyerekek nyaralta-
tásának elősegítésére. Városunkat dr. 
Máté István önkormányzati képviselő 
és a dr. Sólyom Bódog elnök által ve-
zetett delegáció képviselte, amelyben az 
Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Tár-
sasát tagjai vettek részt. A jó hangulatú 
és magyar ételeket, illetve szekszárdi 
bort kínáló estén a Pántlika együttes 
táncosai-zenészei szórakoztatták a 
megjelent mintegy 170 vendéget, akik 
adományaikkal hosszú évek óta segítik 
a szekszárdi gyerekek belgiumi nyara-
lását. Vasárnap hivatalos találkozón Jo 
Neirynck waregemi alpolgármester 
fogadta a magyar küldöttséget, és kö-
szöntőjében hangsúlyozta a két város 
között több mint 20 éve fennálló ba-
ráti találkozók fontosságát. Örömmel 
ecsetelte, hogy Waregem város gim-
náziuma nemrégiben a Szekszárdi 
Garay János Gimnáziummal alakított 
ki partnerkapcsolatot. 

Egyéb nemzetközi programok
Február 24.
A Garay iskola vendégeként Szekszár-
don tartózkodó francia egyetemi kül-
döttség látogatását fogadta a PTE Illyés 
Gyula Kara. A szakmai tapasztalatcserét 
követően Veronique Garas mentorta-
nár, óvodaigazgató (Université Paris) 
tartott előadást. 

Szeptember – október
Az Erasmus+ program keretében 
négy tartui (észt) diák öthetes gyakor-
latát töltötte a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Bezerédj István Szakközép-
iskolájában Boczné Drégely Judit ko-
ordinálásával.

Július 5–11.
A Nyitott Világ Alapítvány 12. alka-
lommal szervezte meg a diákok hagyo-
mányos kulturális utazását Bécsbe.

Augusztus 10–16.
A Nyitott Világ Alapítvány 15. alka-
lommal szervezte Fadd-Domboriban 
a nyári nyelvtábort 70 diák aktív rész-
vételével, angol és német anyanyelvű 
tanárok közreműködésével.

Október 13. 
A PTE KPVK szekszárdi képzési köz-
pontjának vendége volt Prof. dr. h.c. 
Heribert Hinzen, a Német Népfőiskolai 
Szövetség Nemzetközi Együttműködési 
Intézete szenior tanácsadója, aki német 
nyelvű előadást is tartott a kar német 
nemzetiségi pedagógusképzésben részt 
vevő hallgatóinak.

December 15.
Az egyetemi karon egy sikeres ERAS-
MUS+ pályázat keretében a szociális 
gazdaságot érintő képzésfejlesztés va-
lósul meg 2016-2018. között, francia, 
olasz, spanyol és belga partnerekkel 
együttműködve. A szociális gazdasági 
menedzser szakirányú továbbképzés 
indításáról a francia AROBASE vezető-
je, Jeanine Vernane, a projekt szakmai 
vezetője, Agostino Burruni folytattak 
projektindító megbeszélést dr. Nagy 
Janka Teodóra dékán-helyettessel.

VI. EGÉSZSÉGÜGY
Március 21.
Országos neurológiai esetbörzét tartot-
tak a megyei kórházban, amely az első 
esemény volt a hazai ideggyógyászatban.

Április 26.
Új megbízott főigazgató, dr. Habil Kon-
dákor István vette át az irányítást a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház élén, 
miután a korábbi főigazgató, dr. Muth 
Lajos március 30-án 16 év főigazgatói 
tevékenység után nyugállományba vo-
nult. Kondákor István fél évre vállalta 
az igazgatási teendők ellátását, ezt kö-
vetően a neurológiai osztály vezetői és 
gyógyítói munkáját folytatja.

Július 3.
A Tolna Megyei Balassa János Kórház 
és Rendelőintézet és Szekszárd város 
együttműködése keretében megújult a 
rendelőintézet. Az átadó ünnepségen 
Ács Rezső polgármester felajánlott a 
város nevében egy nagyteljesítményű 
klímaberendezést. Dr. Kondákor Ist-
ván főigazgató főorvos ennek helyeként 
a gyermekosztályt jelölte meg. Bejelen-
tette, hogy a kórház a több évtizedes 
székek és padok cseréjére lakosságnak 
szóló Fogadj örökbe egy széket! akciót 
indított.

Szeptember 28.
Kiserőművet adtak át a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházban. A 189,2 
millió forint vissza nem térítendő, 
teljes egészében uniós támogatással 
megvalósult projekttel az elhelyezett 95 
db napelem 258,7 kW névleges telje-
sítményre képes. E beruházással ener-
giatakarékosság, energiahatékonyság 
mellett a kibocsátott széndioxid meny-
nyisége is csökken.

Október 10.
A Balassa-napi ünnepség résztvevőit 
dr. Horváth Kálmán  kormánymeg-
bízott köszöntötte. A külföldön tar-
tózkodó Ács Rezső polgármester vi-
deoüzenetben szólt a felújított körzeti 
orvosi rendelőkről és a kórházzal való 
együttműködésről. Prof. dr. Kondákor 

István főigazgató a kórházi dolgozók 
áldozatos munkájáról és az elmúlt év 
nagy eseményeiről, a kórházi új szárny 
használatbavételéről, a rendelőintézet 
kifestéséről és a Rotary Club Szek-
szárd nemzetközi adománygyűjtése 
eredményeként létesült intenzív újszü-
lött centrum létrejöttéről számolt be. A 
továbbiakban Balassa pályázati és neves 
előadói gondolatok hangzottak el a Vár-
megyeháza dísztermében. Az ünnepsé-
get Lányi Péter zongoraművész előadása 
tette emlékezetessé. Az ünnepség kitün-
tetések, elismerések átadásával zárult.

November 9–13.
A kulturális központban megrendezett 
Egész-ség hét keretében közel 20 egész-
ségvédelemmel kapcsolatos előadásra és 
foglalkozásra került sor, többek között 
a száj- és fogápolásról, az Alzheimer 
kórról és gyógyításáról, a Parkinson kór 
tüneteiről és kezelési lehetőségeiről, az 
alvázzavarokról. Ingyenes szűrések, teljes 
körű egészségügyi vizsgálati lehetőségek 
és egészséggel kapcsolatos színházi be-
mutatókra, kiállításra is sor került. A ren-
dezvény a Mentálhigiénés Műhely és a 
Balassa János Kórház Pszichiátriai Osz-
tálya együttműködésével valósult meg.

November 21.
Sokszoros (30–158) véradókat köszön-
töttek, és a véradó mozgalmat támogató 
munkahelyeket (Samsonite Hungária 
Bőrönd Kft., szekszárdi Tesco Áru-
ház, Prettl Hungaria Kft., Cab-Tech 
Kft.) ismerték el a Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezetének a Kolping 
Katolikus Iskolában tartott ünnepsé-
gén. Az elismeréseket Gulyás Katalin 
megyei igazgató adta át.

December 8.
A Mosolyért Közhasznú Egyesület 
képviseletében Nagy István műtéti 
beavatkozáshoz szükséges eszközöket 
ajándékozott a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Gyermekosztályának. Az 
eszközöket dr. Tóth Gergely osztályve-
zető főorvos vette át. 

VII. CIVIL SZERVEZETEK
Január 5.
Szentmisével, megemlékezéssel idézték 
fel a helyi és környékbeli bukovinai szé-
kely származású lakosok és egyesületek 
a 251 évvel ezelőtti madéfalvi  vesze-
delem eseményeit. A szekszárdi emlék-
parkban a koszorúzást követően a ma-
gyar és a székely himnusz is elhangzott.

Január 7. 
A Rotary clubban folytatódott a Tolna 
megye és Szekszárd történetét bemuta-
tó sorozat. A 16. előadást dr. Vizi Már-
ta főmuzeológus a Szekszárdi Múze-
um a két világháború között címmel 
tartotta.

Január 22.
Vince-napi vesszővágásra, áldásra, 
pincejárásra várta az érdeklődőket az 
Istifán gödrei pincesorra a város leg-
nagyobb múltú szakmai szervezete, az 
immár 38 éve működő Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör. Ezúttal a Ribling-pin-
cében gyűltek össze a termelők egymás 
borát kóstolni.

Január 26.
Magyarország megégettetik? címmel 
tartott előadást a Léleképítőn dr. Sze-
rencsés Károly történész.

Január 28.
A Mentálhigiénés Műhely EGÉSZ-SÉG 
Szabadegyetemén „Quantum érintés, 
Gyógyítás a 22. században” címmel 
tartott előadást Nagy Éva Krisztina ter-
mészetgyógyász, akupresször, kvantum 
energetikus.

Január – május 
A Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeummal közös előadásso-
rozatot tartott Kedvenc témám – Ho-
nismeret a múzeumban címmel az in-
tézmény könyvtártermében. Viliminé 
dr. Kápolnás Mária, dr. Dobos Gyula, 
dr. Gere Lászlóné, dr. Vizi Márta és 
Cserna Anna egyesületi tagok tartottak 
tartalmas előadást. A márciusi rendez-
vényen három diák-kutató szerepelt. 
Sántha Csenge A bonyhádi evangé-
likus temető történetéről (Bonyhádi 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 
felkészítő:Nagy István), Pap Péter Tol-
na vármegye mint háborús hátország 
1914–1918 és Pázmándi Patrik A Tolna 
vármegyei I. világháborús haditudósítá-
sok 100 év távlatából (mindketten Szek-
szárdi Garay János Gimnázium tanulói) 
címmel tartottak előadást. Felkészítő: 
dr. Gesztesi Enikő.

Február 2.
„Az elátkozott szabadság”, „Nemzeti 
nagyvizit” – múltunk a képernyőn 
címmel tartotta előadását Földesi Mar-
git történész a Léleképítő előadássoro-
zatában.

Február 3. 
• A Tolna Megyei Önkormányzat 9. 
alkalommal ismerte el a megyei civi-
lek áldozatos munkáját. Az Év Tolna 
Megyei Civil Szervezete egyik külön-
díját vette át a Szőlő-Szem Mozgalom 
és Civil  Bűnmegelőzési Egyesület 
elnöke, Balogh László. A Bazsonyi 
Arany Mecénás-díjat Mészáros Pál 
élborász érdemelte ki. A díjakat Po-
tápi Árpád János államtitkár, dr. 
Puskás Imre államtitkárhelyettes és 
Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés 
elnöke adta át.
• Kővári László agrármérnök vetí-
tettképes, grafikonos összefoglalója 
Szekszárd és környéke 2014. évi idő-
járásáról, a 2015. évi előrejelzésekről 
a Rotary clubban hangzott el. 

Február 16.
Szekszárdra látogatott Muzafer Dza-
szohov oszét költő, műfordító, a Balassi 
Bálint-emlékkard 2015. évi kitünte-
tettje, aki dr. Nagy Janka Teodóra dé-
kánhelyettes társaságában, a város és a 
megye irodalmi életével, Illyés Gyula 
irodalmi munkásságával, a Tolna me-
gyében élő jászok mindennapjaival is-
merkedett.

Február 24. 
A Rotary clubban Szekszárd a husza-
dik században sorozat ötödik előadója 
Ruzsa Éva főlevéltáros volt, aki Szek-
szárdot az 1930-as évek sajtója alapján 
mutatta be.

Február 25.
„A Dr. Buteyko légzés csodálatos 
gyógyító ereje” címmel tartott előa-
dást dr. Kovács László homeopata, 
tüdőgyógyász szakorvos, Buteyko 
légzésterapeuta az EGÉSZ-SÉG Sza-
badegyetemén.

Március 3.
Liebhauser János az Illyés Gyula 
Könyvtár igazgatója a Rotary club ven-
dégeként a könyvtárak múltja, jelene és 
jövő témakörben a könyvtárak szerepé-
ről szólt előadásában.

Március 10.
• A Rotary club vendégeként Ács Rezső 
polgármester Szekszárd 2014-ben és a 
következő években a tervek alapján 
címmel tartott előadást.
• A Léleképítőn Bálványos Huba grafi-
kusművész emlékkiállításának megnyi-
tójára került sor.

Március 15.
A honismereti egyesület hagyományos 
koszorúzási ünnepségeket szervezett 
pártoló tagintézményei diákjainak az 
alsóvárosi és az újvárosi temetőben is 
(Garay Antal, dr. Hollós Alajos, Török 
Zsigmond és Dóra Mihály sírjánál). A 
sírokat előtte az intézmények diákjai 
rendbe hozták.

Március 16.
A Léleképítőn Szeleczky Zita születésé-
nek 100. évfordulóján hangképes-filmes 
előadást tartott vitéz Jávor Zoltán főis-
kolai tanár.

Március 17.
A Rotary club vendégeként dr. Kondá-
kor István professzor a Balassa János 
Kórház mb. főigazgatója „Hit és gyó-
gyulás, test és lélek az orvos szemében” 
címmel tartott nagysikerű előadást.

Március 23.
Az Egyed Antal Tolna Megyei Hon-
ismereti Egyesület VIII. Honismeret 
Napját Bátaszéken, a Cikádor Általá-
nos Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola II. Géza Gimnáziu-
mában rendezte. Sümegi József igaz-
gató köszöntője után Zentai András A 
polihisztor Bél Mátyás, Sümegi József 
pedig Báta és a Garaiak címmel tartott 
előadást. 

Március 25.
„Hipnózis” címmel tartott előadást He-
tesi János KHE-hipnoterapeuta, tanács-
adó az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetemén.

Április 1.
• Ragyogj kéken! elnevezéssel az Au-
tizmus világnapja alkalmából a Garay 
téren az Esőmanók Egyesület Egle 
Zsuzsa elnök vezetésével villámcsődü-
lettel egybekötött szimpátia programot 
szervezett. A várost dr. Haag Éva alpol-
gármester képviselte és a polgármesteri 
hivatal ideiglenes épületének ablakait is 
kék fénnyel világították ki.
• A Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület kiadásában megjelent 
a Keresztek és Kiskápolnák Szekszárdon 
című könyv, amelyet Baltavári István 
szerkesztett.  Szerzők Baltaváriné Joó 
Márta, dr. Gesztesi Enikő, Horváth 
Endréné, Elekes Eduárdné, dr. Esz-
teri Zoltán Endre és Aradi Gergely, 
a fotókat Baltavári István és Elblinger 
Ferenc készítette. A Szekszárdi Garay 
János Gimnázium dísztermében az 
alkotást dr. Gesztesi Enikő egyesületi 
elnök mutatta be.

Április 20.
A Léleképítőn Tóth Gy. László politoló-
gus tartott előadást Esélyek és veszélyek 
címmel.

Április 21.
Mattioni Eszter álomvilága címmel 
Lovas Csilla művészettörténést tartott 
előadást a Rotary clubban.

Április 25.
• Több mint 200 vendég vett részt a VII. 
Országos Bukovinai Székely  Borver-
senyen. A 137 borminta minősítésén 
jelen volt Ács Rezső polgármester, Asz-
talos Zoltán a Bukovinai Székelyek Or-
szágos Szövetségének elnöke és Szegedi 
Dezsőné szekszárdi egyesületi elnök. A 
legjobb szekszárdi borminősítést Pék 
József vehette át.
• A Léleképítő előadását prof. dr. 
Horváth István, az MTA kutató or-
vos-biológusa tartotta az érelmesze-
sedés immunizálással való gyógyítása 
témakörben.

Április 29.
„Táplálkozásunk alappilléreinek te-
kinthetőek-e a gombák az egészségünk 
megőrzése érdekében?” címmel tartott 
előadást prof. dr. Dinya Zoltán egyete-
mi tanár, hatóanyag kutató (Debrecen) 
az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetemén.

Április 28.
A Szekszárdi Rotary Club meghívá-
sára Diplomácia egy gyakorló nagy-
követ szemszögéből címmel tartott 
színes előadást Szekszárdon Szentivá-
nyi Gábor, aki korábban Londonban, 
Stockholmban és Hágában is képviselte 
hazánkat. 

Május 4.
Esélyegyenlőségi napot szervezett a 
Garay téren a Mozgássérültek Tolna 
Megyei Egyesülete, a Család, Esély-
teremtési és Önkéntes Ház a mozgás-
korlátozottak és a közúti közlekedés 
témakörében. Előadással, érzékenyítő 
gyakorlati bemutatókkal igen sok részt-
vevőt vonzottak, majd Amreinné dr. 
Gál Klaudia kormányhivatali főigazga-
tó kiállítást nyitott meg a Tolna megyé-
ben élő sérült alkotók munkáiból.

Május 11.
A Léleképítőn dr. Hossó Andrea nem-
zetközi pénzügyi közgazdász tartott 
előadást.

Május 12–15.
Hagyományosan megrendezték a Szü-
letés hete sorozatot 10 előadással, ta-
nácsadással a kulturális központban a 
Mentálhigiénés Műhely és az Életfa 
Családi Kör szervezésében.

Május 15. 
Kilenc ország 16 Rotary klubjának ösz-
szefogását szervezte meg a Rotary Club 
Szekszárd a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház szülészeti, nőgyógyászati és 
gyermekosztályának támogatására. A 
nemzetközileg is példaértékű, Magyar-
országon eddig nem tapasztalt mértékű 
projekt keretében, a százmilliós értékű 
adományban a legmodernebb orvosi 
műszerek, beteg megfigyelő eszközök 
kerültek a kórházi gyógyítás szolgála-
tába. Az eszközök beszerelését, a kezelő 
orvosok és nővérek betanítását az Assi-
st Internacionale és a General Electric 
mérnökei az átadás előtt elvégezték. Az 
átadásra jelképesen a gyermekosztály 
aulájában került sor. Az ünnepi műsor-
ban dr. Dobos Gyula a klub elnöke is-
mertette a projekt lényegét, megköszön-
ve a hazai és külföldi támogatásokat.  
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Dr. Sólyom Bódog, korábbi kormányzó 
a hazai összefogás, Bob Pagett az Assist 
International elnöke a Rotary nemzet-
közi szerepét, Ács Rezső polgármester a 
város és a Rotary együttműködését mél-
tatta. Habil dr. Prof. Kondákor István 
főigazgató az adományt átvéve, annak 
várható hasznosságáról szólt.

Műsort a Dienes Valéria Általá-
nos Iskola Grundschule kórusa adta 
Häuszer Beáta vezetésével. Közremű-
ködött a Gyönki Általános Iskola gyer-
mek zenekara Schmidt Péter irányítá-
sával. Az átadás keretében emléktáblát 
leplezett le az átadó Rotary club elnöke 
és az átvevő főigazgató. Az ünnepség 
keretében dr. Dobos Gyula a Rotary 
club elnöke nemzetközi elismerésben 
részesült. 

Május 17.
Europop Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági 
és Felnőtt Énekes Versenyen a Tücsök 
Zenés Színpad szólistái elhozták az I. 
és III. helyezést, három énekes külön-
díjas lett.

Május 27.
„200 évig egészségesen élni – minden-
kinek kötelező!” címmel tartott előadást 
Kovács József természetgyógyász, sza-
kíró, metafizikai pszichoterapeuta (Buda-
pest) az EGÉSZ-SÉG Szabadegyetemén.

Június 6.
14. alkalommal volt Önkéntesek napja 
a Garay téren a Szekszárdi Mentálhi-
giénés Műhely, a Szekszárdi Civil Ke-
rekasztal és Szekszárd önkormányzata 
összefogásával. A rendezvényt Csillag-
né Szánthó Polixéna humán bizottsági 
elnök nyitotta meg, majd a civil szer-
vezetek egész napos programja után 
került sor a hagyományos Hála Gála 
eseményére és a Szomjú-díj átadására, 
amelyet 2015-ben Gaál László, a Clark 
Ádám Flottilla vezetője érdemelt ki.

Június 8.
A Léleképítőn dr. Barlay Ödön Sza-
bolcs egyetemi pap-tanár tartott előa-
dást Prohászka Ottokár életéről. Köz-
reműködött Lantos István zongora- és 
Rónaszéki Tamás hegedűművész.

Június 26.
• A Kábítószer-ellenes világnap alkal-
mából gyalogtúrát szervezett Sötétvöl-
gytől a Garay térig a Szent Erzsébet Ca-
ritas, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat, az Ifjúsági Unio, a Gemenc 
TSE, a Fehérlófia SE, a Kórház SE és a 
FITT Fittness. A világnapot Szekszárd 
önkormányzata is támogatta.
• A városi Szent László városi ünnep-
ségen „Wosinsky Mór a tudós pap” 
címmel dr. Ótós Miklós, a honismereti 
egyesület tagja tartott előadást.

Június 29. 
A Rotary Club Szekszárd együtt-
működve a miskolctapolcai Rotary 
Clubbal nemzetközi Hospis projekt 
keretében a 7 Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei kórház mellett 1,2 millió forint 
értékben szerzett be különleges moto-
ros működtetésű ágyat és a felfekvést 
akadályozó ágybetéteket a Szekszárdi 
Hospis Alapítványnak. Az eszközöket 
Gáspárfalvi József miskolctapolcai és 
dr. Dobos Gyula a szekszárdi klub el-
nöke adta át a projekt indításakor kor-
mányzó dr. Sólyom Bódog jelenlétében 
a Hospis Alapítvány elnökének Gliedné 

Tillmann Erzsébetnek és dr. Varga Éva 
osztályvezetőnek. Az eszközöket a kór-
ház Krónikus belgyógyászatán azonnal 
használatba vették.

Június 30.
A Rotary clubban Zentai András cím-
zetes igazgató Délvidéki váraink cím-
mel tartott vetítettképes előadást. 

Július
Az Sz+C Stúdió Kft. az idén is meg-
tartotta gyermektáborát munkatársai 
gyermekei részére. 

Vendégelőadó volt dr. Armen Tate-
voszjan thai-chi mester, Schnetzerné 
Orbán Andrea a nagymányoki Glück 
auf! tánccsoport, vezetője, foglalko-
zásszervező Csötönyi László volt. A 
program sikerét segítette a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum és a Petrits  
Mézeskalács Múzeum is.

Július 5–10. 
A XLIII. Országos Honismereti Aka-
démiát a Honismereti Szövetség és a 
Tolna Megyei Egyed Antal Honisme-
reti Egyesület Szekszárdon rendezte 
Együtt ezer éve – Nemzetalkotó népek 
és nemzetiségek a Kárpát-medencében 
címmel. A rendezvény fővédnöke Po-
tápi Árpád János államtitkár és Fuzik 
János az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnöke, védnökei Fehérvári Tamás 
közgyűlési elnök, Ács Rezső és Szabó 
Loránd polgármesterek voltak. Az aka-
démiára jelent meg a Honismeret című 
folyóirat 2015/3-as száma, amelyben 20 
összeállítás, cikk volt olvasható Tolna 
megyei szerzőktől. Az Akadémia dísz-
vendége volt az egyesület első elnöke, 
dr. Szilágyi Mihály helytörténész.

Július 13–17.
Musical Comedy címmel 8. országos 
kurzusát rendezte meg diákok részére a 
Tücsök Zenés Színpad Béresné Kollár 
Éva vezetésével.

Július 17.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei 
Szervezete „ADJ VÉRT! programot 
szervezett a hagyományos, Három me-
gye összefog akció keretében.

Augusztus 4.
A Bukovinai Találkozások XXXVI. 
Nemzetközi Folklórfesztiválra Bony-
hádra érkező 35 fős csernovici (ukrán) 
csoport a Szomszédolás  program kere-
tében Szekszárdon a  Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesülete meghívásá-
ra a Maroknyi Székely Népdalkörrel 
közösen lépett fel a  Béla király téren. 
A rendezvényen Csillagné Szánthó 
Polixéna a humán bizottság elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket.

Szeptember 11. 
26 év együttműködés után először ke-
rült sor a Mentálhigiénés Műhely és a 
Tolna Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztálya között együtt-
működési megállapodás aláírására.

Szeptember 18.
Suzuki Vitarát nyert a Szekszárdi Pol-
gárőr Egyesület a Magyar Vidékfejlesz-
tési Hálózat által kiírt Darányi Ignác 
Tervpályázatán.

Szeptember 18–19.
A Szekszárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör 20. jubileumi szüreti 

rendezvényét tartotta a Szent István 
Házban. A gazdag programot szüreti bál 
zárta, amelyen Ács Rezső polgármester 
is részt vett.

Szeptember 21.
Kreatív Nők címmel szervezett kiál-
lítást a Nők Szekszárdért Egyesület 
a Baka István Általános Iskolában. A 
kiállítást Halmai Gáborné az egyesület 
tagja, a Kemény Bertalan Falufejlesztési 
díj kitüntetettje nyitotta meg.

Szeptember 22.
Az Autómentes Világnap szekszárdi 
programja a Szekszárdi Klímakör és 
a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapít-
vány szervezésében valósult meg. Az 
1997-ben a franciaországi La Rochel-
le-ből indult világnap célja felhívni a 
figyelmet a megnőtt járműforgalom 
okozta környezeti, baleseti és város-
képi problémákra, a közlekedési mód 
felelősségteljes megválasztására, a 
fenntartható környezet- és emberbarát 
városi közlekedés előnyeire, a közössé-
gi, a kerékpáros  és gyalogos közlekedés 
fejlesztésének szükségességére. 

Szeptember 29. – október 31.
• „Nem térkép e táj” címmel a Szek-
szárd területén átvonuló népcsoportok 
értékeit bemutató, időszaki kiállítás 
nyílt a Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban. Ódor János Gábor igazgató 
bevezetőjét követően a kiállítást Ács 
Rezső polgármester nyitotta meg, 
Radnóti ismert versét Rubányi Anita 
tolmácsolta.
• A Tolna Megyei Felnőtt Diabete-
szesek Egyesülete meghívására Árvai 
Szabolcs ortopéd cipész a kórház lila 
épületében tartotta gyógycipőkkel kap-
csolatos előadását.
 
Szeptember 30. 
„Amiről az onkológus nem beszél” 
címmel tartott előadást dr. Dóda Ildikó 
orvos-természetgyógyász, fitoterapeuta 
(Szeged) az EGÉSZ-SÉG Szabadegye-
temén.

Október 3. 
Iparosodás és polgárosodás az elmúlt 
évszázadokban címmel Pakson tartot-
ták a XVI. Megyei Honismereti Találko-
zóját. Egyed Antal-díjat kapott dr. Gere 
László régész és a kakasdi Faluház.

Október 7.
A Vállalkozói Szalon vendégeként dr. 
Abdul-Fattah Munif arabista, iszlám-
szakértő, hittanár, a Magyarországi 
Muszlimok Egyháza képviselője tartott 
előadást a Hotel Merops Mészárosban.

Október 12.
A Léleképítő keretében Horthy Mik-
lós a katona címmel tartott Zetényi 
Csukás Ferenc előadást a Garay János 
Gimnázium dísztermében.

Október 19.
A Kertbarát Kör az újborok kezelése és 
javítása témakörű rendezvényén Kővári 
László agrármérnök a 2015-ös évjárat-
ról, Rutka Zoltán egri előadó az újborok 
kezeléséről és javításáról tartott előadást 
a kulturális központban.

Október 21.
• A Kristály Lélekvédő Egyesület ven-
dégeként Pszichológia mindenkinek 

címmel tartott előadást a zeneiskola 
nagytermében Holló Eszter jógaoktató.
• A Magyar Rákellenes Liga Szekszár-
di Alapszervezetének meghívására 
Gliedné Tillmann Erzsébet a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház ápolási 
igazgatója tartott előadást Az élet kez-
dete, vége, és ami közötte van címmel a 
Civil Információs Centrumban.

Október 24–27.
A Mezőkövesden tartott XX. Orszá-
gos Ifjúsági Honismereti Akadémián 
a Szekszárdi Garay János Gimnázium 
három tanulója, Gujás Enikő, Vecsei 
Vivien és Verebi Máté  23 év egy főgim-
názium élén: Wigand János, az iskola-
alapító igazgató címmel tartott közös 
kiselőadást és prezentációt. Felkészítő 
dr. Gesztesi Enikő.

 Október 27–28. 
A honismereti egyesület tiszteletbeli 
elnöke, Kaczián János az alsóvárosi és 
az újvárosi temetőkben nyugvó jeles 
szekszárdiak sírjaihoz temetőjáró sétá-
kat vezetett.

Október 26.
A dr. Tóth Csaba Attila szervezésé-
ben 15 éve működő Léleképítő soro-
zat vendége dr. Egely György fizikus, 
kutatómérnök volt, aki Tabuk, tények, 
titkok címmel tartott előadást a Garay 
gimnázium dísztermében.

Október 27.
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesze-
sek Egyesülete rendezvényén V. Balla 
Ágnes a Vércukornapló írása toll nélkül 
címmel tartott előadást.

Október 28.
„A modern táplálék-összetevők sze-
repe az egészségmegőrzésben” cím-
mel tartott előadást prof. dr. Dinya 
Zoltán egyetemi tanár, hatóanyag, 
kutató (Debrecen) az EGÉSZ-SÉG 
Szabadegyetemén.

November 9. 
• „Jó nevelés a legjobb nemzeti politi-
ka” címmel tartott előadást a Léleképí-
tő program keretében dr. habil Németh 
Mária  egyetemi tanár a Garay gimnázi-
um dísztermében.
• A Vállalkozói Szalon vendége prof. 
dr. N. Rózsa Erzsébet a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem tanszékvezetője volt. 
Témája az iszlám  és a migráció volt.
 
November 10.
Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Nyugdíjas Tagozata szervezésében Prof. 
dr. Kondákor István a kórház főigaz-
gatója tartott előadást „A parkinsonkór 
tünetei és terápiás lehetőségek”  címmel 
a kulturális központban.

November 20.
Idősek napi rendezvényt szervezett a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Egye-
sület a Szent István Házban. Az időse-
ket Töttős Gábor, az egyesület elnöke, 
műsorral a Wunderland Óvoda nagy-
csoportosai, a Szent József Iskolaköz-
pont és a Dienes Valéria Általános 
Iskola diákjai köszöntötték. 

November 23.
A Léleképítő  keretében dr. Barsi Balázs 
ferences szerzetes „A mai ember identi-
tásválsága” címmel tartott előadást.

November 24.
Cseh Gábor festőművész néhány akva-
relljét és homokkal szórt olajfestményeit 
bemutató kiállítás nyílt a bogyiszlói pol-
gármesteri hivatalban. A festményeken 
régi utcák, tanyák, a Gemenci erdő rész-
letei láthatók.

November 25. 
Szabadegyetem keretében Singer Mag-
dolna író, hospice- és gyásztanácsadó 
„Vigasztalódás a gyászban” címmel tartott 
előadást és konzultációt a kulturális köz-
pontban. Az est háziasszonya Pócs Mar-
git a Mentálhigiénés Műhely elnöke volt.

December 1.
A 15 éves Szekszárd-környéki Foltvar-
ró Egyesület a kulturális központban 
nyitotta meg hagyományos adventi kiál-
lítását. Az egyesület vezetője Aczélosné 
Solymár Magdolna.

December 8.
Hazajárók címmel zajlott a Léleképítő 
évzáró rendezvénye. Meghívott vendé-
gek Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor 
voltak.

December 9.
Prof. dr. Kiss László alkotmánybíró „A 
jogalkotói hatalommal való visszaélés 
az Alkotmánybíróság gyakorlatában…” 
címmel tartott előadást a Vállalkozói 
Szalon évzáró rendezvényén.

December
A Merops étteremben tartotta 20. évfor-
dulós jubileumi vacsoráját az ilyen for-
mában országosan egyedülálló, évente 
5-6 összejövetelt szervező Tolna Megyei 
Ínyenc Klub.

December 20.
A Tolna Megyei Balassa János Kór-
ház Gyermekosztályának gyűjtött az 
Atomerőmű KSC Szekszárd NB-I-es 
kosárlabda-csapata. Az ajándékokat dr. 
Tóth Gergely osztályvezetőnek a csa-
pat kapitánya, Theodoreán Alexandra, 
Magyar Gergely vezetőedző és Szabó 
Gergő technikai vezető adta át.

December 24.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
húsvét után karácsonykor is köszöntöt-
te és megajándékozta az idősek ottho-
nában élőket és a büntetés-végrehajtási 
intézetben lakókat.

Az alapítvány e hónapban Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatásával 339 db karácsonyi élel-
miszercsomagot juttatott el az általuk 
támogatott rászorulóknak.

December 26.
A Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi 
Klímakör által szervezett zsírégető tú-
rán 60-an tették meg a 13,3 km-es utat, 
a Benedek-szurdik, Hosszú-völgy, Ke-
rékhegy, Bati-kereszt kilátó érintésével 
tértek vissza a Szent László utcába.

December 27. 
Hagyományos rendezvényét tartotta 
a Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör a Szent István Házban. 
Ünnepi mise, bormustra, borszentelés, 
nótaest, bál és közös vacsora szerepelt 
a programban. 

VIII. NEMZETISÉGEK
Szeptember 19.
A Vármegyeháza udvarán lezajlott Szü-
reti Nemzetiségi Kórustalálkozón (3. 

Weinlese-Chortreffen) fellépett a Szek-
szárdi Wunderland óvoda „Regenbog-
en” csoportja, a kakasdi Német Kórus, 
a tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör 
Kórusa, a fertőrákosi Német Dal- és 
Kultúregyesület valamint a „Mondsche-
in” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kó-
rus Egyesület.

Július 11.
Balatonberényben megrendezett Or-
szágos Néptánc Minősítő versenyen 
az „Ifjú Szív” Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes Gaál 
László két koreográfiájával mérette meg 
tudását. A zsűri mindkét koreográfiát 
arany minősítéssel díjazta.

November 20–22.
Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német 
Nemzetiségi Táncegyüttes a csehor-
szági Pribyslavban minősítő fesztivá-
lon szerepelt. A 11 gyermek- és öt fel-
nőtt párkategóriában első lett és arany 
minősítést kapott. A Gaál László és 
Gaálné Hoffercsik Dóra táncoktató 
koreográfusok vezetésével az együttes 
14. alkalommal vett részt a fesztiválon, 
amelyre a 27 éve alakult társulat a követ-
kező évre is meghívást kapott.

IX. EGYHÁZAK
Január 16.
Látványos program övezte a Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház, vala-
mint a Pécsi Egyházmegye – Házasok 
hete elnevezésű programját. A 7 fordu-
lóra jelentkezett párok, családok így vál-
hattak hétpróbásokká. A legsikereseb-
bek külföldi wellness hétvégét nyertek.

Január 19–25.
Az ökumenikus imahét alkalmain 
megteltek Szekszárd templomai. A vi-
lágméretű esemény a keresztény egyhá-
zak hitbeli megerősödését, összetarto-
zását hivatott szolgálni.

Január 25.
Letették az esküt a plébániai tanácso-
sok testületének tagjai, majd megvá-
lasztották a tisztségviselőket. Az egyházi 
elnök Bacsmai László esperes-plébános 
lett, a világi elnök pedig ismét Simon 
Béla. Munkájukat a megyéspüspök jó-
váhagyásával végzik.

Március 16.
A révfülöpi Evangélikus Borfesztivá-
lon Halász János szekszárdi borász 3 
benevezett bora aranyérmet nyert.

Szeptember 1.
Cseh Péter Mihály vezetésével megkez-
dődött a munka a Szent Terézről elneve-
zett imaházban, Csatáron.

Szeptember 6.
A szokásos felsővárosi kisasszonynapi 
búcsún ezúttal Bíró László püspök és 
Bacsmai László esperes-plébános tar-
tott szabadtéri misét a Remete- kápol-
na melletti domboldalon  kialakított 
lelátón ülőknek. A hagyományterem-
tés céljával megrendezett Felsővárosi 
Nyárbúcsúztató rendezvény az Ifjú 
Szív Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes nyitótáncával kezdődődött, 
majd zenei programokkal folytatódott. 
A látogatók olds traktorbemutató, mo-
dern tánc, számos kézműves foglalko-
zás mellett gyermekprogramoknak és 
történelmi ismeretterjesztésnek is ré-
szesei lehettek.

Október 22.
„Szólj Uram, mert hallja a te szol-
gád”címmel adott ki prédikációiból 
gyűjteményt Lemle Zoltán református 
lelkipásztor. A kötet a Garay gimnázium 
dísztermében tartott bemutatóján közre-
működött Rácz József esperes, Németh 
Judit előadóművész, Szeri Viktória (gi-
tár), Valentiny Anett (klarinét) és Lozsá-
nyi Tamás zongoraművész, valamint a 
Gárdonyi Zoltán Református Együttes.

Október 25.
Balogh László Barna református lel-
kész jótékonysági orgonakoncertet 
tartott a református templom 1990-
ben beépített Angster orgonáján. Az 
adományokat a nehéz helyzetben lévő 
magyarbólyi református gyülekezetnek 
ajánlották fel.

November 1.
Dr. Kaszó Gyula református lelkész el-
hunyt szeretteinkre emlékező istentisz-
teletet tartott az újvárosi és az alsóvárosi 
temetőben.

November 7.
Udvardy György megyéspüspök püs-
pöki áldást adott és hálaadó szentmisét 
tartott a százmillió forintos költséggel 
felújított belvárosi templom és plébánia 
felújításának tiszteletére. A szükséges for-
rások háromnegyedét az egyházmegye 
biztosította. Ezt pályázati támogatások 
és a hívek adományai egészítették ki. Az 
ünnepi aktuson Hegyi László államtit-
kár és Bacsmai László esperes-plébános 
méltatta az összefogás szükségességét.

December 6.
A szekszárdi reformátusok egész na-
pos programsorozattal emlékeztek a 
230 éve felavatott templom haszná-
latbavételére. A hálaadó istentisztele-
tet követően a katolikus közösségi ház 
adott otthont a szekszárdi református-
ság, benne a 140 éves iskola történetét 
taglaló előadásnak. A Bezerédj utcai 
református gyülekezeti házban egyház-
történeti kiállítás nyílt.

X. SPORT
Január 16.
A Bartina teljesítménytúrán összesen 
1118 résztvevőt regisztráltak. A hagyo-
mányos sporteseményre az Ifjúsági 
Unió Szekszárd Egyesület szervezésé-
ben került sor 76 önkéntes segítségével. 
A 15 km-es túrán 722-en, 30 km-en 
241-en indultak, a maratoni távot, a 42 
km-t 155-en teljesítették.

Január 25.
Ruzsinka István (Szenior Atlétikai 
Club) a budapesti fedett pályás Veterán 
Atlétikai Világbajnokság kalapácsvető 
számában (M65-ös korcsoportban) 
bronzérmet szerzett. Teljesítményével ő 
a tavalyi év (2014) legjobb szekszárdi 
szenior sportolója.

Február 1.
A Teremíjász Országos Bajnokságon 
(Pápa) a férfiak olimpiai kategóriájában 
Garai Gábor második lett, a női csigás 
kategóriában Alexandra Manea orszá-
gos bajnoki címet szerzett. Mindketten 
a Tolnai Tájak Íjász Egyesület (TTÍE) 
sportolói.

Február 22.
Budapesten, a 3D-s terem Országos 
Bajnokságon Bóka László a Tolnai Tá-

jak Íjász Egyesület sportolója országos 
bajnoki címet szerzett. 

Február 28.
Február utolsó hétvégéjén a szerbiai Zom-
borban álltak rajtkőre a Szekszárdi Vízmű 
SE úszói, ahol három nemzet 14 egyesü-
letének 160 úszója mérte össze tudását. 
A szekszárdi csapat négy-négy arany- és 
ezüst-, valamint három bronzérmet szer-
zett. O. Jakócs Liza három számban is 
egyesületi rekordot döntve lett első, eb-
ből 50 méter háton és 100 méter háton 
felnőtt versenycsúcsot úszott.

Március 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat és 
a Tolna Megyei Sportszövetségek 
Szövetsége immár hagyományosan 
február végén rendezte meg a megye 
legjobb sportolóit köszöntő díjkiosztó 
ünnepségét.

A megye sportágankénti legjobb-
jai: Madacki Mirella asztaliteniszező 
(Szekszárd AC, edzője: Sáth Sándor), 
Halász Richárd amerikaifutball-játékos 
(Szekszárd Bad Bones,Gaál Zoltán), Er-
délyi Zoltán atléta (Szekszárdi Atlétikai 
Klub SE, Scherer Tamás), Istlstekker 
Zsolt kerékpáros (Szekszárdi Kerékpá-
ros SE, Steig Gábor), Aranyi Katalin 
ökölvívó (Unio Box Team Szekszárd,-
Varga Csaba), Antal Bíborka rádió-
amatőr (Szekszárdi Rádió Klub, Weisz 
László), Péri Gergő Gábor tájfutó (Fe-
hérlófia Sportegyesület, Bernáth Zsolt), 
Pató Balázs teniszező (Hahn Tenisz SE, 
Muharos Péter és Jóföldi Balázs), Arató 
Gabriella és ifj. Czencz Péter triatlonis-
ta (mindkettő Dynamic TC), Ruppert 
Gábor vívó (Szekszárdi Kórház SK, 
Garay Előd).

Március 7.
A március 7-én, Budapesten megren-
dezett WA teremíjász országos baj-
nokságon mindkét szekszárdi íjászklub 
két-két aranyéremmel gazdagodott. 
A Tolnai Tájak ÍE versenyzői közül a 
kadet korosztályban olimpiai íjjal lövő 
Nagy Nikolett és a felnőtt női mezőny-
ben induló Alexandra Manea országos 
bajnoki címet szerzett. Utóbbi a 2x30 
lövésből álló rangsorolót is a legjobb 
pontszámmal zárta.

Március 21.
A Kecskeméten megrendezett országos 
mezei futó bajnokságon a serdülő fiúk 
4,5 km-es versenyében Szőke Gergő 
edző tanítványa, Szemerei Levente 
első, Csereklei Krisztián második he-
lyezést ért el.

Április 11.
A Tolnai Tájak ÍE 12 fős csapattal indult 
a 32 nemzet íjászait felvonultató IFAA 
World Bowhunter  Championships gö-
döllői rangos viadalán. Az olimpiai ka-
tegóriában Nagy Nikolett világbajnoki 
címet szerzett.  A magyar olimpiai csa-
pat, amely Nagy Attila, Kovács Gábor 
Zsigmond, Búzás Károly, Bánszky Gá-
bor, Kovács Gábor és Nagy Attila ösz-
szetételben vb-aranyat szerzett.  Bóka 
László a veterán korosztályban lett 
világbajnok. Alexandra Manea  a nők 
mezőnyben  szerzett ezüstérmet , míg  
Barta Nikolett az Alisca Nyilai történe-
tének első világbajnoki érmét szerezte. 

Április 14.
Szemerei Levente az I. Béla Gimná-
zium tanulója a gödöllői Mezei Futó 
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Diákolimpia Országos Döntőjében 1. 
helyezést ért el.

Április 17.
Az EMMI Sportért Felelős Államtitkár-
sága a Magyar Diáksport Szövetséggel 
együttműködve elindította  „A Sport 
Legyen a Tied!”programot, amelynek 
kiemelt célja az ifjúság sportolási hajlan-
dóságának növelése. A sorozat második 
állomása Szekszárd volt.

Április 25.
Immár 9. alkalommal várt minden kor-
osztályt a Domaine Gróf Zichy futó-
versenyre a Sportélmény Alapítvány, 
Scherer Tamás főszervezővel az élen, 
amelyen sor került minden idők első bo-
szorkányfutamára, kizárólag jelmezben.

Május 7. 
Johan Fanni, a  PTE IGYK I. éves tanító 
szakos hallgatója a Magyar Egyetemi - 
Főiskolai Tollaslabda Országos Bajnok-
ságon páros versenyszámban II., egyéni 
versenyszámban III. helyezést ért el. A 
hallgató szakmai segítője, Christián 
Anikó adjunktus.

Május 14–17.
Budapesten, az Atomerőmű-KSC 
Szekszárd (U-13) korosztályos lány ko-
sárlabda csapata az országos döntőben 
bronzérmet szerzett. Edző: Harsányi 
Mária. 

Május 16.
Rekord számú futó indult a 6. Tolle 
Borvidék Félmaratonon: 4 különböző 
távon 1800-an álltak rajthoz. Legtöbben 
a legnehezebb kihívást, a 23,8 km-es fél-
maratont választották. Az országosan 
elismert, Szekszárd hírnevét öregbítő 
futóversenyek színvonalas megszerve-
zésében Márkus István szerepe kezde-
tektől meghatározó.

Május 20.
Nagy számban vettek részt a város 
nevelési és oktatási intézményei, civil 
szervezetei és sportegyesületei a Kihí-
vás Napja rendezvényein, amelynek 
köszönhetően az országos versenyen 
Szekszárd a 3. helyen végzett.

Május 23.
Ezüstérmet szerzett az Atomerőmű-KSC 
lány kosárlabda-csapata a gyermek 
korosztály országos döntőjében.  Edzők: 
Harsányi Mária és Kniesz Bernadett. 
Az „Fürge Rókák” csapata: Renczes Re-
beka, Miklós Melinda, Leskó Abigél, 
Andi Hanna, Barta Bianka, Bódis No-
émi, Tamás Réka, Tamás Nagy Eszter, 
Bogos Inez, Kovács Karina, Lipovszky 
Fanni, Dér Vanda, Szőke Fanni. 

Március 28.
Az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
versenyzői, Szepesi Dávid (M1 66 kg) 
és Kohári Tibor (M3 81 kg) Százhalom-
battán, a Veterán Magyar Bajnokságon 
első helyezést szereztek. Edzők: Szepesi 
József, Szepesi Dávid.

Május 28–31. 
Balatonfüreden, a Veterán Európa Baj-
nokságon OLC T-Trans Gemenc Judo 
Klub versenyzője, Szepesi Dávid (M1 66 
kg) és a csapat harmadik helyet szerzett.

Május 30–31.
Győrben rendezték meg a fiatalok ka-
jak-kenu maraton magyar bajnokságát. 

A Szekszárdi KKSE sportolói közül 
aranyérmet szerzett Mercz Marcell a 
kölyök IV. korosztályban. Győzött a 
gyermek II. korosztályban Müller Ben-
ce. A szekszárdiak harmadik bajnoki 
címét a Visnyei Gergely–Jávor Bence 
páros szerezte a gyermek I. korosztály-
ban. 2. helyezett: Korsós Zoltán (K-1 
ifjúsági síkvíz 21 km), Ács Anna (MK-
1 kölyök III. lány 10 km). 3. helyezett: 
Takács Márk (K-1 serdülő V. 15 km), 
Korsós Zsófia-Balogh Zsófia (K-2 ser-
dülő VI. 15 km).

Június 1.
41. alkalommal rendezték meg az 
egyik legnagyobb múltú sportese-
ményt, az Alisca Bau Gemenci Nagy-
díj nemzetközi országúti kerékpáros 
versenyt. A viadalon 120 fő vett részt. 
A csapatversenyt az olaszok nyerték, 
a legjobb magyar, Pályi Csaba a 12. 
helyen végzett.

Június 20.
A Fáklya SE integrált asztalitenisz ver-
senyére a Sió Trans Kupa keretében a 
városi sportcsarnokban került sor.

Június 21. 
Kecskeméten, a felnőtt I. o. Magyar 
Bajnokságon Az OLC T-Trans Gemenc 
Judo Klub versenyzője: Ács Balázs és 
Mátics András egyaránt harmadik lett. 
Edzők: Szepesi József, Szepesi Dávid.

Június 21.
Budapesten a Junior Diákolimpián 
az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
versenyzői: Ács Balázs,  Mátics And-
rás, Berlinger Gábor súlycsoportjában 
egyaránt első helyet szerzett.

Június 28.
Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) által 
rendezett diákolimpián bajnoki címet 
szerzett a serdülőknél Barta Nikolett 
(történelmi kategória), Bencze Gábor 
(csigás) és az ifjúsági korú Stantic Ta-
más (történelmi). A dobogó második 
fokára állhatott fel a gyermek korosz-
tályban Barta Viktória (történelmi), 
valamint a serdülő Török Hanna Vanda 
(irányzék nélküli reflex). 

Július 12–25.
Az Őcsényi Repülőklub Sportegyesü-
let szervezésében zajlott a 18. Vitorlázó 
Európa-bajnokság, amelyen 21 ország-
ból 82 gép és 112 versenyző állt rajthoz. 
Az esemény fővédnöke Horváth István 
országgyűlési képviselő volt. A megnyi-
tó napján Bessenyei Péter műrepülő is 
bemutatót tartott.

Július 25.
A szekszárdi SZAC versenyzői  az Or-
szágos Szenior Atlétikai Bajnokságon 11 
magyar bajnoki arany-, 10 ezüstérmet, 
9 bronzérmet szereztek. Nők országos 
bajnokok: Cser Katalin W45 (1500m, 
3000m, Bárdos Erzsébet W65, Oláh 
Annamária W70 (súly, diszkosz, ka-
lapács), érmesek: Götz Katalin W50 
(magasugrás, súly), Jéhn Katalin W55( 
súly, 400m), László Zsuzsanna W60 
(súly, gerely) Férfi országos bajnokok: 
Szegedi Gábor M45 (100m 400m gát 
távol),Lóki Ferenc M70 (100m), Hon-
ti József M65 (hármasugrás), Farkas 
Ödön M65 (gerelyhajítás) Ruzsinka 
István M65 (diszkosz), Doszpod And-
rás M75 (diszkosz). Érmesek: dr. Soós 
László M70 (1500m, 3000m), Vass 

József M60 (kalapácsvetés, nehézkala-
pács), Bruckner Márton M75 (súly), 
dr. Péntek Imre M60 (200m)

Augusztus 8–9.
Moldovában, a junior válogatott csa-
patversenyen az OLC T-Trans Gemenc 
Judo Klub versenyzője Berlinger Gá-
bor 73 kg-ban harmadik lett.

Augusztus 15.
Szombaton második alkalommal ren-
dezte meg a Borvidék Futóegyesület a 
Mogyi SE segítségével a Korinthosz.hu 
elnevezésű ultramaratoni futóversenyt. 
A bajai célba elsőként a szekszárdi 
Putnoki Gergely és Németh Norbert 
kettőse érkezett 7 óra 6 perces idővel. 
A szekszárdi Toms Krisztián 7 óra 14 
perces idővel a harmadik helyen ért 
célba.

Augusztus 21–23.
Oláh Annamária a SZAC atlétája az 
LSW Speciális Dobószámok Világbaj-
nokságán, Tatán Antik diszkosz, Igmán-
di kalapács, Shockorama, Shotorama, 
Shoto-Schocko, Kőlökés versenyszá-
mokban 7 aranyérmet szerzett.

Szeptember 6.
Egy arany- és két ezüstérmet nyertek a 
Szekszárd AC asztaliteniszezői a Düs-
seldorfban megrendezett nemzetközi 
versenyen.  Kozári Tamara a 2002-es 
korosztályban győzött, a 2001/2002-
esek csapatversenyében pedig Varga 
Jankával párosban a fináléig jutott. A 
fiúknál Kizakisz Nikosz a 2006 után 
születettek korcsoportjában második 
helyen zárt.

Szeptember 11–13.
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE verseny-
zői, Korsós Zsófia és Nagy Viktória 
kajakpáros az ifjúsági lányok 18 km-es 
győri versenyén világbajnoki ezüstér-
met szerzett, megelőzve a korábbi vi-
lágbajnok dán párost.

Szeptember 12. 
Százhalombattán, az I. o. newaza Ma-
gyar Bajnokságon csapatban I. helyen  
zárt a Gemenc Judo Klub. 

Szeptember 21–24. 
Amszterdamban, a Veterán Világbaj-
nokságon az OLC T-Trans Gemenc 
Judo Klub versenyzője, Szepesi Dávid 
M1 66 kg-ban harmadik lett.

Szeptember 26.
Pakson, az Atom Kupa diák nemzetkö-
zi versenyen az OLC T-Trans Gemenc 
Judo Klub versenyzője, Döbrösy Álmos 
(diák B 38 kg) I. helyet szerzett. 

Szeptember 28–29.
Az összmagyarság legnagyobb ameri-
kai sport eseményét, a 2015-ben Las 
Vegasban megrendezett labdarúgó 19. 
Árpád kupát sorrendben negyedszer is 
a Bakalár László által szervezett Szek-
szárdi öregfiúk csapata nyerte. E nagy 
tradicióval rendelkező trófea fővédnö-
ke és csapat tagja a szekszárdi születésű 
Kálmán László, Magyarország Los An-
geles-i főkonzulja. 

Október 3.
Balogh István, a Szekszárdi Közalkal-
mazotti Horgászegyesület tagja 31,5 
kg-os harcsát fogott a Sötétvölgyi- 
horgásztavon.

Október 4.
Újra csapatbajnok a Szekszárdi Sza-
badidős KE. A szekszárdi klub végzett 
a hatszakaszos Pécsi kupa országúti 
kerékpáros sorozat csapatversenyének 
első helyén.

Október 7.
Cegléden, a Junior B Magyar Bajnok-
ságon az OLC T-Trans Gemenc Judo 
Klub versenyzője, Ács Balázs 60 kg-
ban és Berlinger Gábor 73 kg-ban első, 
Mátics András 73 kg-ban második, 
Molnár András +100 kg-ban harmadik 
helyezést ért el.

Október 10. 
• Budapesten, a diák B Magyar bajnok-
ságon az OLC T-Trans Gemenc Judo 
Klub versenyzője, Döbrösy Álmos 38 
kg-ban győzött. Hunyadi Panna 44 kg-
ban harmadik helyezést ért el.
• A Kritérium Országos Kerékpár Baj-
nokság U-19-es korosztályos versenyén 
Istlstekker Zsolt a 3. helyen végzett. Az 
I. Béla Gimnázium tanulója a 2015. évi 
Magyar Országúti Kerékpár Ranglista 
U-19-es korosztály 1. helyezettje lett.

Október 24.
22. alkalommal szervezett tornát Har-
sányi Mária a fiatalon elhunyt Drazsen 
Petrovics, a valaha volt legjobb európai 
kosárlabdázó emléke előtt tisztelegve.

Október 30. 
Ficza Ferenc szekszárdi autóversenyző 
győzött a Magyar Bajnokságon.

November 8.
Ács Rezső polgármester hivatalában fo-
gadta Szepesi József vezető edzőt és az 
OLC T-Trans Gemenc Judo Klub sikeres 
cselgáncsozóit. A polgármester átadta a 
város ajándékát a közelmúltban junior 
országos bajnoki címet szerzett Ács Ba-
lázsnak és Berlinger Gábornak, valamint 
a szeniorok között világ- és Európa-bajno-
ki bronzérmes Szepesi Dávidnak.

November 15.
Ács Rezső polgármester hivatalában 
fogadta az országos ranglistán az elő-
kelő 18. helyet elfoglaló Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE csapatát, edzőit és ver-
senyzőit.

November 22.
A 7. „Harcosok Éjszakája” gálát ren-
dezték meg a városi sportcsarnokban. A 
házigazda Unio Box Team boxolói közül 
Halász Gábor leléptetéssel győzött, míg 
Novák György a cirkálósúlyú magyar 
bajnoki övért kiírt címmérkőzésen dia-
dalmaskodott. Torres Marin Ericles ku-
bai bokszoló technikai KO győzelmével 
vívta ki a nézők elismerését. 

November 29.
Két aranyat és egy bronzérmet szereztek 
az Unio Box Team Szekszárd bunyósai. 
A Vecsésen megrendezett női amatőr 
országos bajnokságon. Ifjúsági kor-
osztályban Bogárdi Barbara (64 kg) 
és Bencze Eszter (+81 kg) bajnoki 
címet szereztek. A felnőttek 57 kg-os 
súlycsoportjában Nyerges Enikő har-
madikként zárt. Edző: Halász Gábor

December 6.
Madarász Dóra, a Szekszárd AC játékosa 
nyerte az Ormai László asztalitenisz-csar-
nokban megrendezett 2015-ös asztalite-
nisz felnőtt Top 12 bajnokságot.

December 6.
A mezei futó Magyar Liga harmadik 
fordulóját rendezték advent első vasár-
napján Sötétvölgyben. A Sportélmény 
Alapítvány által szervezett viadalon 222 
induló állt rajthoz. Az AC Szekszárd két 
atlétája is győzni tudott. A legifjabb fiúk 
600 méteres futásában Felkl Benjámin, 
míg az ifjúságiaknál Szemerei Levente 
ért elsőként célba.

XI. DÍJAK, ELISMERÉSEK
Január 22.
A Tolna Megyei Művészetért 2015. évi 
szekszárdi díjazottjai: Csuhaj Tünde 
tojásdíszítő és Komjáthi Tamás zenész.

Január
A Katasztrófavédelem Országos Múzeu-
ma „Ne égess!” országos rajzversenyére 
megközelítőleg 1000 alkotás érkezett. A 
szakmai zsűri Szegedi Emma munkáját 
1. helyezéssel díjazta. Felkészítő tanára: 
Bánlakiné Szabó Zsuzsanna.

Március 28.
• A Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus jubileumi hangversenyén 
Ács Rezső polgármester Szekszárd Vá-
rosért a Művészet Erejével elismerés-
ben részesítette a jubiláló kórustagokat: 
Varga Istvánnét, Tóth Zoltánt, Tóth 
Zoltánnét (45.), Stella Bélánét, Kisz-
lerné Talabos Magdolnát (30.), Tóth 
Józsefnét (25.) és Martin Jánost (20.).
• A Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola 8. a osztályos tanulóját, Auth 
Zseraldint a Szép Magyar Beszéd ver-
seny dunántúli fordulóján a Kazinczy- 
díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére 
Kuratóriuma Kazinczy-jelvény bronz 
fokozatában részesítette. Felkészítő ta-
nára: Horváthné Rikk Magdolna.

Április 11.
Az I. Béla Gimnázium tanulója Szép 
Evelin Tünde és a B18 (tagjai: Boros 
Ákos – szólógitár, Szalontai Jenő – 
bendzsó, Ignácz Gábor – ritmusgitár, 
Tobak József – nagybőgő) a paksi „Ki 
mit tud?” versenyen arany minősítést 
szereztek.

Április 21.
Az Envirosan Környezetvédelmi és 
Egészségügyi Bt. vezetője, Tőzsér Béla 
átvette az Oxford Academy klímavédel-
mi kitüntetését (London-Westminster).

Április 24.
Átadták az Év rendőre kitüntető címe-
ket a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Tartsay utcai kirendeltségén. 
Az ünnepségen részt vett dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott, Fehérvá-
ri Tamás megyei közgyűlési elnök, Ács 
Rezső polgármester, dr. Soczó László 
megyei rendőr-főkapitány és dr. Pilisi 
Gábor városi rendőrkapitány. A Szek-
szárd Megyei Jogú Város Év rendőre 
címet Stocker Gábor rendőr hadnagy, 
Korcsmár Péter százados és Ill Anita 
főtörzsőrmester vette át Ács Rezsőtől 
és dr. Pilisi Gábortól. A belügyminisz-
ter az Év rendőre országos kitüntetést 
adományozta vezetői kategóriában a 
Rendőrség napja alkalmából dr. Soczó 
László rendőr dandártábornoknak. A 
Tolna Megyei Önkormányzat köz-
gyűlése és a megyei rendőr-főkapi-
tányság az Év rendőre címet Szabó 
Zoltán alezredesnek, az Év közalkal-
mazottja kitüntetést Endrődi Judit 
főelőadónak adta át.

Április 27.
Balogh Péter, a Helyiipari és Város-
gazdasági Dolgozók Szakszervezete 
2000, az Alisca Terra Kft.-nél működő 
alapszervezetének titkára kapta az Év 
szakszervezeti vezetője 2015 kitün-
tetést a Kaposváron tartott regionális 
rendezvényen.

Április
Dr. Pintér Sándor, belügyminisztere és 
dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy, a 
Belügyminisztérium Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság megbízott 
főigazgatója hősies helytállásukért el-
ismerésben részesítette Benedek Lász-
ló Elek és Mészáros Gergő tűzoltó 
főtörzsőrmestereket. Életet mentettek 
április 17-én, amikor a buszmegállóban 
összeesett fiatalember újraélesztését 
megkezdték és a mentők kiérkezéséig 
folytatták. 

Május 2.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon Ferencz Zoltán önkor-
mányzati képviselő adta át Szabácsy 
József tűzoltó zászlósnak, a Szekszár-
di Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
különleges szerkezelőjének Szekszárd 
Megyei Jogú Város által alapított Év 
tűzoltója” kitüntető címet. 

Május 15. 
A TM Balassa János Kórház Szülésze-
tének, Nő- és Gyermekgyógyászatának 
a nemzetközi összefogással adományo-
zott, közel 100 milliós értékű eszközál-
lomány átadó ünnepségén a Rotary 
Club Szekszárd elnökének, dr. Dobos 
Gyulának a Rotary legmagasabb nem-
zetközi elismerését, a Paul Harris-díjat 
adta át dr. Sólyom Bódog a korábbi év 
kormányzója.

Május 28.
A PTE Pedagógusnapi Ünnepi Ülésén 
KPVK több oktatója részesült elisme-
résben, tudományos fokozatszerzés, il-
letve szakmai elismerés okán. Dr. habil 
Boronkai Dóra  oktató habilitált dok-
tori címet, dr. habil Klein Ágnes oktató 
„2013-2014. Év Kiemelkedő Publikáció-
ja” díjat, Szabó Ernő János tanulmányi 
hivatalvezető rektori dicséretet vettek át. 

Június 5.
• A Szekszárdi Garay János Gimnázi-
um pedagógusa, dr. Gesztesi Enikő a 
Nemzeti Tehetség Program keretében 
a történelem tantárgy terén végzett 
több évtizedes tehetséggondozó mun-
kájáért Bonis Bona a Nemzet Tehet-
ségeiért díjban részesült, amelyet 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtit-
kártól vett át.
• A Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2007-ben alapított 
díjat a nemzetiségi oktatásban kiemel-
kedő munkát végzők erkölcsi és anyagi 
elismerésére. Az Év pedagógusa ki-
tüntetést 2015-ben Klézli Jánosné, a 
Wunderland óvoda nevelője vehette át, 
akit Simon Attiláné óvodavezető és dr. 
Józan-Jilling Mihály, a német nemze-
tiségi önkormányzat elnöke köszöntött.

Július 4.
Az 1998-as fennállása óta nemcsak a 
klub, de a magyar Rotary legnagyobb, 
hazai és nemzetközi összefogásra épülő 
projektjeit megvalósító Rotary Club 
Szekszárd vármegyeházi 18. charte-
rén Szily Lajos vezetésével zeneiskola 

fúvósai, Orbán György versmondó 
valamint Häuszer Beáta irányításával 
az I. Béla Gimnázium énekkara mű-
ködött közre. A gazdag tartalmú éves 
beszámolót követően a klubban évek 
óta végzett kiemelkedő munkájáért 
Willi János kincstárnok és Szrnka Pál 
Paul Harris-díjat vehetett át dr. Sólyom 
Bódog korábbi kormányzótól és dr. 
Dobos Gyula elnöktől. Szent-Györgyi 
Albert-díjban részesült Béres Vilmos 
alelnök, valamint a klub tagjai kö-
zül két korábbi elnök, Kovács József 
és Kővári László. A klub Farkas Pál 
szobrászművész által készített, támo-
gatói elismerését a JAKO Fémárugyár 
Kft., az Implantológiai Centrum Kft., 
valamint a Pannon Market Zrt. kapta. 
A Rotary Club Szekszárd és elnöke, dr. 
Dobos Gyula kiemelkedő munkájáért 
világelnöki, valamint kormányzói elis-
merésben részesült. Az elnöki tiszt át-
adása után az új soros elnök, Bajszné 
Kiss Magdolna vázolta fel a következő, 
2016. június 30-ig tartó Rotary évre el-
képzeléseit.

Július 31.
Az ENSZ Vállalkozói Tagozata klímavé-
delmi tevékenységéért Las Vegasban az 
Envirosan Környezetvédelmi és Egészség-
ügyi Bt.-nek kitüntetést adományozott, 
amelyet a bt. vezetője, Tőzsér Béla vett át.

Augusztus 20.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Ünnepi Közgyűlése kere-
tében átadott díjak és elismerések:
• Szekszárd Város Díszpolgára címet 
a 2014-ben az „Év bortermelője Ma-
gyarországon” elismerést elnyert Dúzsi 
Tamás alanyi jogon vehette át.
• Pro Urbe Szekszárd Emlékplakettet 
kapott: 

–  Jobbágy Valér a Szekszárdi Mad-
rigálkórus karnagya több évtizedes 
kiemelkedő munkájáért.

–  A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
a város hírnevét öregbítő hazai 
és külföldi fellépéseiért. A díjat 
Szendrey Sarolta, a kórus elnöke 
vette át.

• Közjóért kitüntetésben részesült:
–  Baka Istvánné a költő hagyaté-

kának ápolásáért és a Baka István 
Alapítvány ügyeinek intézéséért.

–  Horváth Ferenc a Horfer Serleg 
Kft. ügyvezetője karitatív sporttá-
mogatói és sportvezetői tevékeny-
ségéért.

–  Kovácsné Nagy Irma diplomás 
ápolónő a kórház 2007-től működő 
műtőblokkjának vezetéséért.

–  Dr. Muth Lajos főigazgató főorvos 
a Tolna Megyei Balassa János Kór-
ház munkájának  több mint másfél 
évtizeden át történő kiemelkedő 
irányításáért.

–  Dr. Németh Pál az evangélikus 
gyülekezet kántoraként 1939 óta 
végzett tevékenységéért.

• „Szekszárd Javáért” elismerésben 
részesült:

–  A közönséget kilenc éve vidám bor-
dalokkal szórakoztató, Lányi Péter 
irányításával működő  Szekszárdi 
Muslincák Férfikar.

–  A tanyabetörések visszaszorítá-
sában oroszlánrészt vállaló Sző-
lő-Szem Mozgalom Civil Bűn-
megelőzési Egyesület elismerését 
Balogh László elnök vette át.

• A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
által alapított Klézli János Nívódíjat:

–  Lányi Péter zongoraművész a Ma-
gyarországi Német Színházban 
(Deutsche Bühne Ungarn) folyta-
tott zeneművészeti tevékenységéért 
nyerte el.

Augusztus 23.
Nepp Dénes a magyar szíjgyártó mester-
ség és lószerszámkészítés hagyománya-
inak megőrzése, továbbvitele, fejlesz-
tése, hazai és nemzetközi elismertetése 
érdekében 40 éve végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenységéért Balogh Zoltán 
minisztertől a Népművészet Mestere 
kitüntetést kapta. 1984 és 1998 között 
számos elismerésben részesült, így meg-
kapta az Ipar Kiváló Mestere, a Népi 
Iparművész, az Év Mestere címet vala-
mint számos egyéb szakmai elismerést.

Szeptember 1.
• A megyenapi vármegyeházi ünnep-
ségen a Tolna Megyéért-díjat vett át 
Potápi Árpád János nemzetpolitiká-
ért felelős államtitkár és a Szekszárdi 
Madrigálkórus. Beszédes József-dí-
jat kapott Mészáros Pál borász, Sipos 
Márton-dijban részesült Horváth Fe-
renc sportvállalkozó. 
• Az új egyetemi kar első tanévnyitó 
ünnepségén a szekszárdi elsőéves hall-
gatókat dr. Bódis József, a PTE rektora, 
Szigeti Ádám az EMMI Felsőoktatásért 
Felelős Államtitkárság Felsőoktatási 
Kutatásfejlesztési Főosztályának főosz-
tályvezetője, Ács Rezső, polgármes-
ter és prof. dr. Horváth Béla, a PTE 
KPVK dékánja köszöntötte.  Az ün-
nepségén Jubileumi emléklapot kapott 
30 éves munkájáért: dr. Kurucz Rózsa 
dékánhelyettes, Szabó Matild  tanár, 
Szentesné Nagy Éva óvodapedagógus, 
25 éve munkájáért Rózsa Gabriella ta-
nító és Kövér Attila gépkocsivezető. A 
2015/2016-os tanévre Köztársasági Ösz-
töndíjban részesült Bíró Dóra Eszter 
és Blum Zsanett negyedik évfolyamos 
hallgató. A rektori elismerő oklevelet 
a Tehetséges Hallgatók Zenekara ve-
hette át.
• Kovács János ny. alezredes dr. Simics-
kó István honvédelmi miniszter elisme-
rő oklevelét vehette át a Honvéd  Ha-
gyományőrző Egyesület megalakulása 
25. évfordulója alkalmából.

Október 10.
A Tolna Megyei Balassa János Kórház 
vármegyeházi Balassa-napi ünnepsége 
keretében számos elismerés átadására 
került sor. Miniszteri elismerő okleve-
let vehetett át dr. Móser Tamás ortopéd 
főorvos, az urológia-gégészet-mátrix 
ápolói és egészségügyi szakdolgozói 
munkacsoportja, valamint Sári József 
a műszaki karbantartó csoport veze-
tője. Balassa-díjban részesült dr. Szí 
Vince a III. Belgyógyászati osztály ad-
junktusa, Taklerné Bräutigam Irén a 
szülészet-nőgyógyászati osztály vezető 
ápolója és Borbély István a műszerész 
csoport vezetője. A Balassa pályázat első 
díját dr. Borsody Bálint sebész rezidens 
és Szombati-Kovács Boglárka. gyógy-
tornász munkája érdemelte ki.

Október 19–20.
Szekszárdi Szakképzési Centrum Ven-
déglátó Szakképző Iskolája tanulói 
Nagy Emese és Sill Henrietta Siófokon 
megrendezett Országos Krúdy Gyula 
Gasztronómiai Versenyen  pincér kate-
góriában arany fokozatot értek el. Felké-
szítő tanáruk: Molnár Tibor. 
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Október 23.
Ellerné Tóth Judit a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság előadója 
beosztásában végzett kiemelkedő tevé-
kenységéért Pintér Sándor belügymi-
nisztertől az ünnepi állománygyűlésen 
miniszteri emléktárgyat vehetett át.

Október 
A Garay János Gimnázium 2009 óta 
már harmadik alkalommal nyerte el a 
budapesti műegyetem Pro Progressio 
Alapítványának díját, mert rendsze-
resen szervezett műszaki, természet-
tudományi tárgyakat népszerűsítő 
programokat, tanulóik eredményesen 
szerepeltek az OKTV-n és nemzetközi 
sikereket is felmutattak. Az elismerést 
Elblinger Ferenc munkaközösség-ve-
zető vette át Budapesten.

November 11.
A Szociális Munka Napja alakalmából a 
Vármegyeházán tartott ünnepségen Pos-
ta Zoltán kirendeltségvezető köszöntője, 
majd dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott beszédét követően a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fő-
igazgatói dicséretét Balogh Sándorné, 
Béndek Ferencné, Erdélyi Gabriella, 
Székely Barbara és Zengő Antalné 
vehette át. A megyei integrált szociális 
intézmény emlékérmét Benkő Jánosné, 
Dékány Gáborné, Kadosa Csabáné, 
Lang Péterné, Mohai Istvánné, Rudolf 
Istvánné és dr. Wágner Ferenc kapta.

November 23.
• A VOSZ Tolna megyei szervezete 
által alapított „Az Év Tolna Megyei 
Vállalkozója” 4 kitüntetettje között két 
szekszárdi volt: Jobbágy Gábor gépipari 
üzemmérnök a BHG Ász Kft. ügyvezető 
igazgatója és Sárosdi Róbert borász.
• A Megyei Prima díjat Kovács Fe-
renc festőművész és Kóbor János az  
OMEGA együttes frontembere kapta.

November
Gránátalma díjat kapott a szekszárdi 
származású Bakó Ernő kovács, népi 
iparművész a XVI. Országos Népmű-
vészeti kiállításon.

November
Az Országos Polgárőr Szövetség Élet-
mentő Emlékérmet adományozott 
Kuris István szekszárdi polgárőrnek. 
Az elismerést dr. Túrós András, az 
OPSZ elnöke adta át.

November
Szegedi Emma, a Baka István Álta-
lános Iskola tanulója a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. „Álomút” című orszá-
gos rajzpályázatán , amelyen több mint 
2 000 pályamű közül 52 alkotást válasz-
tottak ki közönségszavazásra, nyertese 
lett „Világút” című rajzával.

December 5.
• Korcsmár István az Alica Bau Zrt. ve-
zérigazgatója  Lázár János minisztertől 
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést vette át a Vállalkozók Napja 
alkalmából a Művészetek Palotájában 
rendezett gálán. 
• A VOSZ Év vállalkozója elismerését 
Andreas Koch, a Jako Kft. cégvezetője, 
Jobbágy Gábor a BHG-Ász Kft. ügy-
vezető igazgatója, a sportvállalkozási 
elismerést Csuka József a Soft Up Ma-
gyarország Kft. tulajdonos-ügyvezetője  
kapta.

December 12.
Mecénás díjban részesítettek névsora: 
• Szekszárdi Garay János Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet
– Ferger Viktória Hanna a Baka Ist-
ván versmondó verseny 3., a „Regősök 
Húrján” Országos Gála Budapest első, 
Országos Vers és Prózamondó Verseny 
Paks 1. helyezés.
– Föglein Liza Kató a Baka István vers-
mondó verseny 1., a „Regősök Húrján” 
Országos Gála Budapest első, Országos 
Vers és Prózamondó Verseny Paks 1. 
helyezés.
– Görcsös Ákos „Ki Mit Tud”Országos 
Vers és Prózamondó Verseny 2., a Fe-
dorka Országos Versmondó Verseny 3. 
helyezés.
– Illés Norbert a „Ki Mit Tud”Országos 
Vers és Prózamondó Verseny 2. helyezés.
– Kohári Áron Fedorka Országos Vers-
mondó Verseny 3. helyezés.
– Miller Sári Anna Fedorka Országos 
Versmondó Verseny nívódíj, a „Regő-
sök Húrján” Országos Tanulmányi Ver-
smondó Verseny 1. helyezés Baka István 
Versmondó Verseny 3. helyezés.
– Molnár Zita Judit „Ki Mit Tud”Or-
szágos Vers és Prózamondó Verseny 
2., „Regősök Húrján” Országos Tanul-
mányi Versmondó Verseny 3.,  Hollós 
László Versmondó Verseny 2. helyezés.
– Ranga Simon Péter „Regősök Húr-
ján” Országos Tanulmányi Versmondó 
Verseny 2. helyezés.
– Sándorfi Zsóka Országos Vers és Pró-
zamondó Verseny Paks 2. helyezés.
– Sili Gergő „Ki Mit Tud” Országos Vers 
és Prózamondó Verseny 3. helyezés, Fe-
dorka Országos Versmondó Verseny 1., 
a „Regősök Húrján” Országos Tanulmá-
nyi Versmondó Verseny 1., Baka István 
Versmondó Verseny 1. helyezés.
– Viczl Vanda Országos Vers és Próza-
mondó Verseny Paks 2. helyezés.
– Bräutigam Eszter Országos Vers és 
Prózamondó Verseny „Ki Mit Tud”, 
Paks 1., Országos Matematika Verseny 
1., Nyíregyháza, Harmadik Évezred 
Vers- és Prózamondó Verseny 1. he-
lyezés. Felkészítő tanár: Csizmazia 
Ferencné.
– Szabó Zsófia „Tündéri Ősz” Nemzet-
közi Rajzpályázat 1. helyezés. Felkészítő: 
Nemessányi Gyöngyi.
– Az iskola Garay Rigók színjátszó 
csoportja a XXIV. Weöres Sándor Or-
szágos Gyermekszínjátszó Találkozón 
Ezüst minősítést szerzett. Felkészítőjük 
Pekari Bernadett.
– Az intézmény Papirusz Gyermekei 
csapata az Ozirisz Földjén Országos Ve-
télkedőn 2. helyezést ért el. A csapat tag-
jai: Bonyár Zsófia, Szieb Dávid Péter, 
Stolczenbach Kata, Sugárka, Taksonyi 
Zsófia, Tápai Anna, Horváth Rózsa, 
Szanyó Szonja Zita, Simon Zsuzsanna, 
Csótár Noémi, Sechna Viktória. Felké-
szítőjük: Dr. Koncsekné Nemes Judit.
• Babits Mihály Általános Iskola
– „Ki Mit Tud” Egyéni éneklés Bognár 
Zsanett 1., „Ki Mit Tud” Népdaléneklés 
Elmauer Blanka 2., Imreh Lili 3. he-
lyezés Felkészítő tanár: Ágoston Mária.
– Dicső Botond „Ki Mit Tud” Vers-, 
Próza –és Mesemondás 3. helyezés. 
Lengyel Panna „Ki Mit Tud” Ének 1. 
helyezés. Felkészítő:  Molnárné Csiki 
Erika.
– Szentes Lili „Ki Mit Tud” Versmondás 
1., Fedorka Országos Versmondó Ver-
seny 3. helyezés. Felkészítője: Budáné 
Csaplár Adrienn.

– Czövek Sára London Bridge országos 
Angol Verseny 3. helyezés Felkészítője: 
Némediné Cserni Erika.
– Rippert Soma TITOK Herman Ottó 
Országos Környezetismereti Verseny 
1. Felkészítője: Dr. Kovácsné Baldauf 
Éva.
– Horváth Eszter Deutscher Kalender 
Junior Német Nyelvű Országos Pályá-
zat 1. helyezés Felkészítője: Wigand 
Brigitta.
– Bánki Dávid Ede Diákolimpia Ta-
ekwondo Diákbajnokság 2. helyezés. 
Felkészítő: Bánki Dávid Ede.
– Csereklei Krisztián Országos Diáko-
limpia Atlétika 1500 m síkfutás 3. helye-
zés, Országos Diákolimpia Mezei futás 
2. helyezés. Felkészítő: Szőke Gergő.
– A kajak-kenu és a kerékpársportban 
elért eredmények: Falus Hunor Orszá-
gos Kajak-Kenu Diákolimpia 500 m 2. 
helyezés, Ács Anna Országos Kajak-Ke-
nu Diákolimpia 2000m 2. helyezés. 
Müller Bence Kajak-Kenu Diákolimpia 
2000 m 1. helyezés. 
– Schneider Zsófia Inez Országos Ke-
rékpáros Diákolimpia  időfutam, me-
zőnyverseny, összetett verseny egyaránt 
első helyezés.

• Dienes Valéria Általános Iskola 
Grundschule
– Ganczer Nándor TITOK Herman 
Ottó Országos Természetismereti Ver-
seny 2. helyezés.
– Matus Eliza TITOK Herman Ottó 
Országos Természetismereti Verseny, 
2. helyezés, Bókay Árpád Országos 
Biológia Verseny 2. helyezés. Felkészítő 
Zalakovicsné Kovács Klára.
– Az országos LITTERATUM Német 
Nyelvi Versenyen Angyal Réka máso-
dik, Trapp Margaréta és Vanya Niko-
lett harmadik helyezést ért el. Angyal 
Réka TITOK Kálti Márk Történelem 
Verseny (Országos) második helyezést 
ért el.
– Kirschner Bernadett Kálti Márk 
Történelemverseny (országos) 1. VII. 
Orchidea – Pangea Tehetségkutató 
Matematikai Verseny 1., Curie Mate-
matika Emlékverseny országos döntő 
1 helyezés.
– Margarétát és Rékát a nyelvi versenyre 
Puskás Andrea, készítette fel. Nikolett 
felkészítője Prischetzkyné Márkus 
Emőke. Rékát és Bernadettet a történe-
lem versenyre Illésné Gesztesi Piroska 
készítette fel. Bernadett a matematika 
versenyre felkészítője Völgyi Istvánné.
– Föglein Simon Neumann János nem-
zetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny 2. helyezés Felkészítője: Po-
tyondiné Balog Elvira.
– Bán Benedek Országos Kerékpáros 
Diákolimpia mezőnyverseny 3, Össze-
tett 2., időfutam 1 helyezés.
– Fülöp Martin Benjamin Országos 
Diákolimpia, Sukoró MK1, 500 m 3., 
Országos Diákolimpia, Sukoró MK4, 
500 m 2. helyezés. Felkészítők: Barina 
József és Varga Tibor.
– Kovács Kristóf Savaria Történelem-
verseny (országos) 4., Europai Uniós 
verseny „Fiatalok Európában) Kovács 
Kristóf, Pálma Gellért, Varga Zsófia 
1., Haffner Kata, Lóki Hanna, Takács 
Ágnes 3. helyezés. Felkészítő Reinics 
Gábor.
– Jámbor Zsigmond és Dani Nándor 
XVIII. Bakancsos Atomkupa Országos 
Gyalogos Természetjáró Tájékozódási 
Túraverseny 1. helyezés. Felkészítő Lo-
soncziné Csuprik Erika.

– Az iskola Német Nemzetiségi Kóru-
sa a VI. Landesrat Német Nemzetiségi 
Országos Kórusversenyen 1. helyezést 
ért el. Kórustagok: (Antics Hilda, Ar-
banász Kata, C. Varga Tímea, Haffner 
Kata, Koller Mónika, Koller Valéria, 
Vanya Nikolett, Vanya Nóra.) Felké-
szítőjük: Haffner Zsoltné.
– Az „Es weihnachtet schon” Országos 
Német Csapatversenyen László Berna-
dett, Marosi Kíra Nóra, Nyirati Zalán 
Örs, Posta Flóra Boglárka, Sámóczi 
Zsófia 2. helyezést ért el Bozzay Iza-
bella Katalin felkészítésével.

• Baka István Általános Iskola 
– Kis-Takács Judit XXI. Dunakanyar 
Országos Népművészeti Verseny 2. 
helyezés. Horváth Zsófia Országos 
Szövegalkotó Verseny („Mikulás egy 
napja”) 3. helyezés. Kövesdi Marcell 
IX. Országos Prózamondó Verseny 1. 
helyezés, XXI. Dunakanyar Országos 
Népművészeti Verseny 2. helyezés. Fel-
készítő tanár Dávid Zoltánné.
– Wehovszky Patrik Márk 11. Neu-
mann János Nemzetközi Tehetségkuta-
tó Programtermék Verseny grafika kate-
gória 3., animáció kategória 1. helyezés. 
Felkészítő Ábrahám Béla.
– Ferencz Attila V. Duna Kupa D osztá-
lyos országos bajnokság 2., IX. Gemenc 
Kupa pontszerző verseny 3. helyezés. 
Felkészítője Józsa János Viktor.
– Török Hanna Vanda Íjász Diáko-
limpia INRNS 2. helyezés. Felkészítője: 
Boros Zoltán.
– Borsos Áron Kerékpáros Diákolim-
piai Döntő (Dunakiliti) mezőnyverseny 
2., összetett verseny 3. helyezés. 
– Zádori Zalán Kerékpáros Diákolim-
piai Döntő (Dunakiliti) Mezőnyverseny 
2., időfutam 1.,összetett verseny 1. he-
lyezés.
– Fődi József Zsolt Kajak-Kenu Diá-
kolimpia K-1 III. korcsoport 500 m 1 . 
helyezés.
– Az iskola elsősegélynyújtó csapata az 
Országos Elsősegélynyújtó Versenyen 
1. helyezést ért el. Csapattagok: Vörös 
Fanni, Szabó Dániel, Gyalus Bence, 
Molnár Lili Kitti, Ferencz Attila. Fel-
készítő Szoboszlai Edit.
– A KINDER+Sport Versenysorozaton 
az intézmény csapata 3. helyezést ért el. 
Csapattagok: Badacsonyi Edina, Bitz 
Alex, Pál Fanni, Takács Domán, Felk 
Benjamin, Csontos Zsófia, Póli Ágnes, 
Valkay Bence, Németh Péter, Daradics 
Emma, Sándor Benjamin Zsolt, Réz 
Réka, Sipos Kata, Andi Péter.  Felkészí-
tők: Czink Ildikó és Pusztainé Farkas 
Gabriella.

• PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és 
Gyakorló óvoda
– Starworld IV. Országos Tehetségku-
tató Verseny Egyéni Nagy Katalin 1., 
Gulyás Panka Sára 3. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár: Kovács Gyöngy
– Kálti Márk Országos Történelmi 
Tesztversenyen Egyed Csenger és Mes-
ter Zsófia egyaránt harmadik helyezést 
ért el. Felkészítő tanár: Kovács Gyöngy
-Kajak-Kenu Diákolimpián Ádám Ale-
xa és Buri Petra 1., Turgonyi Olivér 3., 
Jávor Péter 4. helyezést ért el.
– Czemmel Bálint az Országos Ka-
jak-Kenu Diákolimpián  K1 500 m 1. 
helyezés. 
– Jávor Bence és Visnyei Gergely Or-
szágos Kajak-Kenu Diákolimpia K2 első 
helyezés.

– Lévai Barnabás Országos Diáko-
limpia Kerékpár összetett verseny 3. 
helyezés.
– Szemerei Levente Országos Diáko-
limpia mezei futás 1. helyezés. Felkészí-
tője Németh Gyula.

• A Táncművészeti Tagozat növendékei
–  Wágner Hanna XXIV. Országos 
Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál Ma-
gány koreográfia  – moderntánc  szóló 
kategória 3., TO EMMA koreográfia 
– kortárstánc kategória 2., V. Országos 
Modern-,Kortárstánc verseny, Magány 
koreográfia, moderntánc szóló kategó-
ria 2., End Theme koreográfia – moder-
ntánc kategória 3. helyezés.
– Sefcsik Réka V. Tánckiáltás, Gyöngy-
szem koreográfia, modern- kortárs-
tánc szóló kategória 1., XIII. Berczik 
Sára Emlékverseny, A Te Pillanataid 
koreográfia, kortárstánc kategória 1. 
helyezés.
– Czövek Sára Anna, Potyondi Do-
rina, Molnár Virág, Gálos Szilárd V. 
Országos Modern-Kortárstánc verseny, 
Moments koreográfia, kötelező tan-
anyag 3. helyezés.
– Takács Ágnes, Brandt Tímea, Csányi 
Fruzsina, Sági Dóra XXIV. Országos 
Junior Táncművészeti Fesztivál, Valcer 
koreográfia, moderntánc kategória 2., 
XXIV. Országos Junior Táncművészeti 
Fesztivál, River koreográfia, modern-
tánc kategória 3. helyezés.
– Endrődi Gabriella Eliza XXIV. Or-
szágos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál, 
Waves koreográfia, moderntánc kategó-
ria 2., XIII. Berczik Sára Emlékverseny, 
Waves koreográfia, moder-kortárstánc 
kategória 2., uo. Emberek koreográfia, 
kortárstánc kategória 3. helyezés.
– Rikkert Zita XXIV. Országos Ifjú-
sági Táncművészeti Fesztivál, Waves 
koreográfia, moderntánc kategória 2., 
XIII. Berczik Sára Emlékverseny, Wa-
ves koreográfia, moder-kortárstánc 
kategória 2., uo. Emberek koreográfia, 
kortárstánc kategória 3. helyezés.
– Kiss Zsuzsanna XIII. Berczik Sára 
Emlékverseny, Emberek koreográfia, 
kortárstánc kategória 3. helyezés.
– Bakos Dominika XXIV. Országos 
Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál, To 
EMMA koreográfia, kortárstánc kate-
gória 2. helyezés.
– Rang Petra V. Országos Modern-, 
Kortárstánc verseny, End Theme ko-
reográfia, moderntánc kategória 3. he-
lyezés.
– Szücs Tamara XIII. Berczik Sára Em-
lékverseny, A Te Pillanataid koreográfia, 
kortárstánc kategória 1., V. Országos 
Modern-,Kortárstánc verseny, Az Én 
pillanataim koreográfia, moderntánc 
duett kategória 1. helyezés.
– Kemény Kata Kíra XIII. Berczik 
Sára Emlékverseny, A Te Pillanataid 
koreográfia, kortárstánc kategória 1., V. 
Országos Modern-,Kortárstánc verseny, 
Az Én pillanataim koreográfia, modern-
tánc duett kategória 1. helyezés.
– Rudolf Nikolett XIII. Berczik Sára 
Emlékverseny, A Te Pillanataid ko-
reográfia, kortárstánc kategória 1. he-
lyezés.
A díjazottak és a Táncművészeti Tagozat 
csapatainak felkészítői: Valkainé Daczó 
Eszter, Valkai Csaba Csanád, Táborfi 
Rónai Nóra.
• Az iskola Táncművészeti Tagozatá-
nak egyes évfolyamai is kiváló ered-
ményeket értek el: 
XIII. Országos Berczik Sára Verseny

– 5. évfolyam. Freely koreográfia, kor-
társtánc kategória: 2. helyezés.
– Továbbképzős évf. Lélekcseppek ko-
reográfia, kortárstánc kategória: 2. he-
lyezés.

XXIV. Országos Gyermek Táncművé-
szeti Fesztivál
– 1. évfolyam. Csoda koreográfia, mo-
derntánc kategória: 1. helyezés.
–  Modell koreográfia, mozdulatművé-
szeti kategória: 2. helyezés.

XXIV. Országos Junior Táncművészeti 
Fesztivál
– 4. évfolyam. Inyourdream koreográfia, 
moderntánc kategória: 3. helyezés.
–  4-5. évfolyam. Uninvited koreográfia, 
moderntánc kategória: 3. helyezés.
–  5. évfolyam. AboutIt koreográfia, mo-
derntánc kategória: 2. helyezés.
–  6. évfolyam. The Road koreográfia, 
kortárstánc kategória: 2. helyezés.
–  Natures koreográfia, kortárstánc ka-
tegória: 2. helyezés.

XXIV. Országos Ifjúsági Táncművészeti 
Fesztivál
–  8-9-10. továbbképzős évf. Creation 
koreográfia, moderntánc kategória: 1. 
helyezés.
–  Továbbképzős évfolyam: Lélekcsep-
pek koreográfia, moderntánc kategória: 
2. helyezés.

XII. Országos Táncjáték Fesztivál 
–  8-9-10. továbbképzős évfolyam. Az 
én pillanataim koreogr., rövidprogram 
kat.: 2. hely.

• A Waldorf Óvoda, Általános Iskola 
és AMI intézmény jutalmazott diákjai
– Jankovics Merse Zoltán Országos 
Kajak-Kenu Diákolimpia (Sukoró) 3. 
helyezés.
– Péri Kata Luca Tájékozódási Futó 
Diákolimpia 2. helyezés. Felkészítő 
Bernáth Zsolt.

• Szekszárdi Szakképzési Centrum 
Szent László  Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma
– Takács Krisztián Országos Kerék-
páros Diákolimpia mezőny verseny és 
összetett 1., időfutam 3. helyezés.
– Jordáki Richárd Szakma Kiváló Ta-
nulója Verseny (Villanyszerelő) 5. he-
lyezés. Felkészítője Marokity István. 
– Radványi Péter Országos Szakmai 
Tanulmányi Versenyen (Magasépítő 
technikus) 3. helyezést ért el. Felkészí-
tője Molnár István.

• Szekszárdi Szakképzési Centrum 
Vendéglátó Szakképző Iskolája
– Országos Protokollversenyen Fazekas 
Viktor, Szabó Renáta, Váli Dorina 3. 
helyezés Felkészítőjük: Herczigné Már-
vány Beáta.
– Turcsán Tamás Kajak-Kenu Orszá-
gos Diákolimpia K2 500 m 1 helyezés. 
Edzője Jámbor Attila.

• FM Dunántúli Agrár Szakképző 
Központ (DASZK ) Csapó Dániel Kö-
zépiskola
– Ádám Patrik Kajak-Kenu Országos 
Diákolimpia K1 500m 2., K2 500m 1. 
helyezés. Edzője Jámbor Attila
– Havasi Viktor Kajak-Kenu Országos 
Diákolimpia K1 500m 3. helyezés. 
Edzője Jámbor Attila

– Czemmel Bence Kajak-Kenu Diáko-
limpia K2 500m 1., K1 500 m 2. helyezés
Sautek Veronika Lídia Kajak-Kenu Di-
ákolimpia MK1 500 2. helyezés.
– Schneider Sebestyén Országúti Ke-
rékpár Diákolimpia időfutam 1., Or-
szágúti Kerékpár Diákolimpia összetett 
3. helyezés. Edzője Schneider Gábor.
– Czemmel Bence, Sautek  Veronika Li-
dia  valamint Falus Hunor, Ács Anna, 
Müller Bence, Fődi József, Zsolt, Ádám 
Alexa, Czemmel Bálint, Czemmel Ben-
ce, Jávor Bence, Turgonyi Olivér, Vise-
nyi Gergely, Jávor Péter, Jankovics Mer-
se Zoltán, Péri Kata Luca, Csizmazia 
Dóra, Sautek Viktória Lídia felkészítője 
Jámborné Inger Nikoletta.
–  Korsós Zoltán Kéttusa Diákolimpia 
B kategória egyéni 2., csapat 3. helyezés.
– Pápai Gábor Kéttusa Diákolimpia 
B kat. csapat 3. helyezés. Felkészítőjük 
Csirzó Zoltán.
– Nagy Nikolett Íjász Diákolimpia 4. 
helyezés Felkészítő Nagy Attila.
– Rikkert Judit Alpesi sí Diákolimpia 
VI. korcsoport 3. helyezés Felkészítő 
Posta Endre.

• I. Béla Gimnázium, Informatikai 
Szakközépiskola, Kollégium, Általá-
nos Iskola és Óvoda
– AJKP Országos digitális Angol Nyelvi 
Verseny Kalányos Karolina 1., Vida 
Dániel 2. helyezés. Felkészítő Csorba 
Klára, Gazdag Gabriella.
– Zilai Janina Budapesti Starworld Or-
szágos Tehetségkutató Verseny egyéni 
kat. 1. helyezés
– Gál Dominika VIII. Országos Közép-
iskolai Földtudományi  Diákkonferen-
cia Környezetvédelem, energia szekció. 
1. helyezést ért el, „Az ökogondolkodás 
fejlettsége a szekszárdi- és a villányi 
borvidéken” című kutatómunkájával. 
Felkészítő Barocsai Zoltán.
Kertai Zsófia Kárpát-medencei Vers- és 
prózamondó Verseny ezüst minősítés. 
Felkészítő dr. Mikóné Csősz Judit.
– Fábián Ábel Országos Kerékpáros 
Diákolimpia időfutam 1. hely. Edző 
Schneider Gábor.
–  Istlstekker Zsolt Országos Kerékpá-
ros Diákolimpia hosszú távon1., időfu-
tam 2., összetett 1. helyezés. A három 
fiú felkészítője Breuer-Orbán Károly. 
Edzője: Steig Gábor.
– Koleszár Zsombor Diákolimpia 
K2500 m 1., K1 500 m 2. helyezés 
edzője Jámbor Attila.
–  Répási Péter András, Varga Botond 
Zoltán Nemzetközi Neumann Tehet-
ségkutató Programtermék Verseny – 
Megépített automata és vezérlése- kate-
góriában automatizálás és programozás 
3. helyezés Felkészítő Péter Miklós.
–  Az intézmény lány Kosárlabda-csa-
pata: Studer Ágnes, Propszt Amanda, 
Elek Zita, Süle Gabriella, Támer Dori-
na, Bachmann Vivien, Csobot Kinga 
és Marton Lídia az Országos Diáko-
limpián a V. korcsoportban 3. helyezést 
érte el Szabó Noémi és Vecsési Klára 
vezetésével.
– A Budapesti Starworld Országos Te-
hetségkutató Versenyre egyéni és csapat 
kategóriában a már díjazott diákokat /
Zilai Janina, Gulyás Panka Sára, Nagy 
Katalin/ a Tücsök Zenés Színpad veze-
tője Béresné Kollár Éva készítette fel. 
A kiemelkedő csapatmunka eredmé-
nyének elismeréseként a Tücsök Zenés 
Színpad is díjban részesült.
A már díjazott /Schneider Zsófia Inez, 
Bán Benedek, Borsos Áron, Zádori Za-

lán, Lévai Barnabás, Takács Krisztián/ 
edzője Schneider Gábor.

December 14.
Ács Rezső polgármester a közgyűlés 
nevében a város kiemelkedő eredmé-
nyeket elért sportolóit és felkészítőiket 
egyedi ajándékkal (Szekszárd Büszke-
sége feliratú törölközővel, oklevéllel és 
szekszárdi borral) köszöntötte. Három 
sakkozó is elismerést vehetett át az Ifjú-
sági Közösségi Térben (PLACC).
Szekszárd Büszkesége  kitüntető címet 
kapták:
• Alisca Nyilai Íjász Egyesület
– Barta Viktória az I. Történelmi Te-
remíjász Országos bajnokság gyerek 
- modern történelmi kategóriában, a 
WA Terem Országos Bajnokság gye-
rek – történelmi kategóriában elért 1. 
helyezésért; a 3D GP gyerek - modern 
történelmi kategóriában, a Történelmi 
Országos Bajnokság gyerek - modern 
történelmi kategóriában, a Történelmi 
Nemzeti Bajnokság gyerek - modern 
történelmi kategóriában elért 2. helye-
zésért.
– Barta Nikolett a WA Terem Országos 
Bajnokság serdülő - történelmi kategó-
riában, a 3D GP kategóriában az ifjúsági 
– vadász reflex kategóriában, a 3D GP 
kategóriában az ifjúsági – vadász reflex 
kategóriában, a Történelmi Országos 
Bajnokság gyerek - modern történelmi 
kategóriában, a Történelmi Nemzeti 
Bajnokság gyerek - modern történelmi 
kategóriában elért 1. helyezésért; az I. 
Történelmi Teremíjász Országos baj-
nokság gyerek - modern történelmi ka-
tegóriában, a WBHC (Világ Bajnokság) 
ifjúsági – vadász reflex kategóriában 
elért 2. helyezésért.
– Bükszegi Norbert a WA Terem Or-
szágos Bajnokság kadet - történelmi 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Bencze Gábor a WA Pályaíjász Orszá-
gos Bajnokság serdülő - csigás kategó-
riában elért 1. helyezésért; a WA Terem 
Országos Bajnokság serdülő - csigás 
kategóriában elért 3. helyezésért.
–  Barta István, Müller György, Bakó 
Dénes edzők a felkészítésért és Piros 
László az egyesület elnökeként.

• Atlétikai Club Szekszárd
– Zsigmond Előd Zsolt az Országos 
Felnőtt Bajnokság 3000m. akadály ka-
tegóriában elért 5. helyezésért.
–  Szemerei Levente az Országos Ser-
dülő Bajnokság 1500m kategóriában, 
Országos Serdülő Mezei Futó Bajnok-
ság 4500m kategóriában elért országos 
bajnok helyezésért; az Országos Serdülő 
Bajnokság 3000m kategóriában, az Or-
szágos Serdülő Fedet Pályás Bajnokság 
3000m kategóriában elért 2. helyezésért.
–  Csereklei Krisztián az Országos Ser-
dülő Bajnokság 3000m kategóriában 
országos bajnok helyezésért; az Orszá-
gos Serdülő Bajnokság 1500m akadály 
kategóriában, az Országos Serdülő Fe-
det Pályás Bajnokság 1500m kategóri-
ában, az Országos Serdülő Mezei Futó 
Bajnokság 4500m kategóriában elért 2. 
helyezésért; az Országos Serdülő Fedett 
Pályás Bajnokság 3000m kategóriában 
elért 3. helyezésért.
–  Holacsek Vanda az Országos Újonc 
Fedett Pályás Bajnokság súlylökés kate-
góriában, az Országos Újonc Téli Dobó 
Bajnokság diszkoszvetés kategóriában 
elért 3. helyezésért; az Országos Újonc 
Téli Dobó Bajnokság kalapácsvetés ka-
tegóriában elért 4. helyezésért.
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Szőke Gergő és Gaál László edzők a 
felkészítésért és Takács László az egye-
sület elnökeként.

• Dynamic Triatlon Club
– Mészáros László a Kaszó Duatlon OB 
A35-39/Sprint/duatlon kategóriában, az 
Orfűmad Triatlon és Quadratlon RF4/
Rövidtáv/triatlon kategóriában elért 1. 
helyezésért; a IV. Szálka Kupa felnőtt/
rövidtáv/triatlon kategóriában elért 3. 
helyezésért.
– Dr. Schranz Róbert a Kaszó Duatlon 
OB A55-59/pprint/duatlon kategóri-
ában, a Káptalantóti Rövidtávú Duat-
lon OB A55-59/rövidtáv/duatlon ka-
tegóriában, a X. MOGYI TRIATLON 
SPRINT OBA55-59/sprint/triatlon ka-
tegóriában, a Sprint Duatlon Ranglista, 
Balatonboglár A55-59/sprint/duatlon 
kategóriában elért 1. helyezésért; a Ba-
latonman Triatlon Középtávú OB A55-
59/középtáv/triatlon kategóriában elért 
2. helyezésért.
– id. Czencz Péter a X. MOGYI TRI-
ATLON SPRINT OBA60-64/Sprint/tri-
atlon kategóriában, a XXIX. Palóc Tri-
atlon, Balassagyarmat A60-64/Sprint/
triatlon kategóriában, a XXXI. Vasi Va-
sember Olimpiai távú triatlon verseny, 
Szombathely A60-64/Rövidtáv/triatlon 
kategóriában, az 5i50 IRONMAN/
Rövid-távú OB A55-59/Rövidtáv/tri-
atlon kategóriában elért 1. helyezésért; 
a Sportolna Triatlon FesztiválA60-64/
Sprint/triatlon kategóriában, a Kaszó 
Duatlon OB A60-64/Sprint/duatlon 
kategóriában elért 2. helyezésért; a Ba-
latonman Triatlon Középtávú OB A60-
64 Középtáv/triatlon kategóriában elért 
3. helyezésért.
– Módos László a XXXI. Vasi Vasem-
ber Olimpiai távú triatlon verseny, 
Szombathely A35-39/Rövidtáv/triat-
lon kategóriában, a Sportolna Triatlon 
Fesztivál A35-39/Sprint/ triatlon ka-
tegóriában, a IV. Szálka Kupa Felnőtt/
Középtáv/triatlon kategóriában elért 
1. helyezésért; a Balatonman Triatlon 
Középtávú OB A35-39/Középtáv/triat-
lon kategóriában elért 2. helyezésért; az 
Ironman OB Nagyatád A35-39/Hosz-
szútáv (Ironman)/triatlon kategóriában 
elért 3. helyezésért. Eredményei alapján 
kvótát szerzett az Ironman 70.3 Vb-re, 
Zell am SeeKaprunba, ahol dobogós 
helyet nem ért el, de Szekszárd így is 
büszke lehet rá.
– Zákányi József a X. MOGYI TRIAT-
LON SPRINT OBA55-59/Sprint/triat-
lon kategóriában elért 2. helyezésért; az 
5i50 IRONMAN/Rövid-távú OB A55-
59/Rövidtáv/triatlon kategóriában elért 
3. helyezésért.
– Klem Zsolt az Ironman OB Nagyatád 
A50-54/Hosszútáv (Ironman)/triatlon, 
Sprint Duatlon Ranglista, Balatonbog-
lár A50-54/Sprint/duatlon kategóriában 
elért 1. helyezésért.
– ifj. Czencz Péter Sportolna Triatlon 
FesztiválA30-34/sprint/ triatlon kate-
góriában, IRONMAN, Balatonkenese 
abszolút/hosszútáv (Ironman)/triatlon 
kategóriában elért 1. helyezésért; a 10. 
Waldviertler Eisenmann, Litschau, 
Ausztria A30-34/Középtáv/triatlon ka-
tegóriában elért 2. helyezésért. Eredmé-
nyei alapján kvótát szerzett az Ironman 
70.3 Vb-re, Zell am SeeKaprunba, ahol 
dobogós helyet nem ért el, de Szekszárd 
így is büszke lehet rá.
– Zákányi Tamás a IV. Szálka Kupa 
Felnőtt/Rövidtáv/triatlon kategóriában 
elért 2. helyezésért. 

– Nádi Csaba a IV. Szálka Kupa Senior/
Rövidtáv/triatlon kategóriában elért 3. 
helyezésért.
– Arató Balázs a IV. Szálka Kupa Ifi/
Hosszútáv/triatlon kategóriában elért 
1. helyezésért.
– Ifj. Cencz Péter, Módos László, Mé-
száros László a Sportolna Triatlon Fesz-
tiválFelnőtt/Sprint/ triatlon váltó OB 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Klem Zsolt, Nádi Csaba, Zákányi 
József a Sportolna Triatlon FesztiválSe-
nior/Sprint/ triatlon váltó OB kategóri-
ában elért 3. helyezésért.
– Klem Zsolt, Kovács Viktor a Quad-
ratlon Európa Bajnokság Felnőtt/
Sprint/ quadratlon kategóriában elért 
3. helyezésért.
– Szélné Bajor Ágnes az egyesület el-
nökeként.

• Fáklya Sportegyesület Szekszárd
– Sebestyén András a Kacsó Gép Kupa 
Taszár asztalitenisz kategóriában, a 
Gama Emil emlékverseny Kiskunfé-
legyháza asztalitenisz kategóriában, a 
Cupa Lugojana (Románia) asztalitenisz 
kategóriában elért egyéni 1., páros 1. 
helyezésért; a IV. RRR kupa Szeged asz-
talitenisz kategóriában, a VII. Dombó-
vár asztalitenisz kategóriában, a Vidék 
bajnokság Kiskunmajsa asztalitenisz 
kategóriában, a Pincehely Testvérváro-
si kupa asztalitenisz kategóriában elért 
egyéni 1. helyezésért; az V. Bognár Imre 
emlékverseny Kiskunmajsa asztalitenisz 
kategóriában elért páros 2. helyezésért; 
a Pincehely kupa asztalitenisz kategóriá-
banelért egyéni 2. helyezésért; Sasváriné 
Paulik Ilona emlékverseny „nemzetkö-
zi” asztalitenisz kategóriában egyéni 2. 
páros 2. helyezésért; az Integrált meg-
hívásos verseny, Szekszárd asztalitenisz 
kategóriában elért férfi egyéni 3. helye-
zésért.
– Fritschi Mária az Integrált meghí-
vásos verseny, Szekszárd asztalitenisz 
kategóriában, az V. Bognár Imre em-
lékverseny Kiskunmajsa kategóriában 
elért női egyéni 1. helyezésért; a Terü-
leti bajnokság záró verseny, Báta aszta-
litenisz kategóriában elért női egyéni 3. 
helyezésért.
– Wittinger Jánosné az Integrált meg-
hívásos verseny, Szekszárd asztalitenisz 
kategóriában elért női egyéni 2. helyezé-
sért; az Integrált nyílt verseny Szekszárd 
asztalitenisz kategóriában elért egyéni 
2. helyezésért; az Integrált meghívásos 
verseny, Szekszárd asztalitenisz kategó-
riában elért női egyéni 2. helyezésért.
– Pető Gyula Területi bajnokság záró 
verseny, Báta asztalitenisz kategóriában 
elért férfi egyéni 1. helyezésért; az Integ-
rált meghívásos verseny, Szekszárd asz-
talitenisz kategóriában elért férfi egyéni 
3. helyezésért.
– Fábián Márton a Sasváriné Paulik Ilo-
na emlékverseny „nemzetközi” asztali-
tenisz kategóriában férfi egyéni 2. helye-
zésért; a Vidék bajnokság Kiskunmajsa 
asztalitenisz kategóriában elért egyéni 
3. helyezésért; a Cupa Lugojana (Ro-
mánia) asztalitenisz kategóriában elért 
páros 3. helyezésért.
– Márton István az egyesület elnöke-
ként.

• Fehérlófia Sportegyesület
– Ratinland Zsófia a Wawel kupa 
(Krakkó) N20 (junior) kategóriában 
elért 1. helyezésért; a Postás kupa N20 
(junior) kategóriában, a Maccabi kupa 
N21 Elit Világranglista futam kategóri-

ában, a Rövidtávú Országos Bajnokság 
N20 (Junior) kategóriában elért 2. he-
lyezésért.
– Péri Kata Luca a Maccabi kupa N12 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Jámbor Zsigmond a Maccabi kupa 
F12 kategóriában elért 1. helyezésért.
– Péri Gergő Gábor a Honvéd kupa 
válogatóverseny F16 kategóriában el-
ért 2. helyezésért; a Transylvania Open 
(Kolozsvár, Ifjúsági Európa Bajnokság 
kísérőrendezvénye) F16 kategóriában 
elért 4. helyezésért; F16 kategóriában a 
Serdülő válogatott póttagja.
– Bernáth Zsolt edző a felkészítésért és 
az egyesület elnökeként.

• Hikari Aikido Egyesület
– Tóth Máté a Combat Wrestling Ma-
gyar bajnokság 82 kg kategóriában, a 
Globál Grappling OB., Siklós Open -80 
kg gi kategóriában elért 1. helyezésért; 
a Combat Wrestling Magyar bajnokság 
abszolút kategóriában elért 2. helyezé-
sért; a Globál Grappling OB., Budapest 
80kg kategóriában elért 3. helyezésért; 
a Combat Wrestling Világbajnokság, 
Várna 82 kg kategóriában elért 4. he-
lyezésért.
– Szőts Gábor a Combat Wrestling 
Magyar bajnokság felnőtt 100 kg kate-
góriában, a Combat Wrestling Magyar 
bajnokság veterán 100kg kategóriában, 
a Globál Grappling OB., Siklós felnőtt 
no gi kategóriában, a Globál Grappling 
OB., Siklós veterán gi kategóriában, a 
Globál Grappling OB., Siklós veterán 
no gi kategóriában elért 1. helyezésért; 
a Globál Grappling OB., Siklós felnőtt 
gi kategóriában elért 2. helyezésért; 
a Combat Wrestling Világbajnokság, 
Várna felnőtt 100 kg kategóriában elért 
5. helyezésért.
– Szőts Gábor edző a felkészítésért és az 
egyesület elnökeként.

• Iberican Táncegyesület
– Hepe Laura, Geréb Vivi, Lenger 
Viki, Bambach Emese, Szabó Kitti, 
Töttös Dorka, Nagy Barbara és Sza-
bolcsi Petra az European Open Nem-
zetközi Táncverseny Szerbia Magyar-
kanizsa Fantasy Show kategóriában 
elért 1. helyezésért; az European Open 
Nemzetközi Táncverseny Szerbia Ma-
gyarkanizsa Open kategóriában elért 2. 
helyezésért.
– Hajnal Laura, Somogyi Janka, Ohn 
Vanessza, Koller Mónika, Bán Gré-
ta és Bambach Dorina az European 
Open Nemzetközi Táncverseny Szerbia 
Magyarkanizsa Fantasy Show kategóri-
ában elért 1. helyezésért; az European 
Open Nemzetközi Táncverseny Szerbia 
Magyarkanizsa Open kategóriában elért 
2. helyezésért; az European Open Nem-
zetközi Táncverseny Szerbia Magyarka-
nizsa Discodance kategóriában elért 3. 
helyezésért.
– Kolbert Adrienn és Hacsa Rózsa 
Mónika edzők a felkészítésért és Hacsa 
Rózsa Mónika az egyesület elnökeként.

• Kosárlabda Sport Club Szekszárd
– Andi Hanna, Barta Bianka, Bódis 
Noémi, Bogos Inez, Dér Vanda, Ko-
vács Karina, Leskó Abigél, Lipovszky 
Fanni, Miklós Melinda, Renczes Rebe-
ka, Tamás Réka és Tamás-Nagy Eszter 
a Nemzeti Leány Gyermek Jamboree-n 
kosárlabda kategóriában elért 2. helye-
zésért.
– Nagy Dominika, Miklós Melinda, 
Marsai Dóra, Renczes Rebeka, Barta 

Bianka, Vincze Nikolett, Angyal Réka, 
Viszmeg Míra, Leskó Abigél, Ignácz 
Zsófia, Régi Melánia, Farkas Eszter, 
Pljesovszky Flóra és Andi Hanna a 
Nemzeti leány tini bajnokság kosárlab-
da kategóriában elért 3. helyezésért.
– Kniesz Bernadett és Harsányi Mária 
edzők a felkészítésért és Némedi Péter 
az egyesület elnökeként.

• OLC T-rans Gemenc Judo Club 
Egyesület
– Ács Balázs a Junior B korosztály Or-
szágos Bajnokság 60 kg kategóriában 
elért 1. helyezésért; az Országos I. o. 
Bajnokság, Kecskemét 60 kg kategóriá-
ban, a Nemzetközi Verseny, Graz 60 kg 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Mátics András a Junior Országos 
Bajnokság, Piliscsaba 66 kg kategóri-
ában, a Nemzetközi Verseny, Graz 66 
kg kategóriában, a Junior B korosztály 
Országos Bajnokság 73 kg kategóriában 
elért 2. helyezésért; az Országos I. o. Baj-
nokság, Kecskemét 66 kg kategóriában 
elért 3. helyezésért.
– Szepesi Dávid a Veterán Országos 
Bajnokság, Százhalombatta M1 66 kg 
kategóriában elért 1. helyezésért; a Ve-
terán Európa Bajnokság, Balatonfüred 
M1 66 kg kategóriában, a Veterán Vi-
lágbajnokság Amszterdam M1 66 kg 
kategóriában, a Veterán Csapat Európa 
Bajnokság, Balatonfüred M1-M2 66 kg, 
73 kg kategóriában elért 3. helyezésért.
- Kohári Tibor a Veterán Országos Baj-
nokság, Százhalombatta M3 81 kg elért 
1. helyezésért.
– Hunyadi Bence az Országos I. o. 
Földharc bajnokság 81 kg kategóriában, 
az Országos II. o. Földharc Bajnokság 
81 kg kategóriában elért 1. helyezésért.
– Berlinger Gábor a Junior B korosztály  
Országos Bajnokság 73 kg kategóriában 
elért 1. helyezésért; a Junior Válogatott 
Csapatverseny (Moldova) 73 kg kategó-
riában elért 3. helyezésért. 
– Molnár András az Országos I. o. 
Földharc Bajnokság +100 kg kategó-
riában elért 2. helyezésért; a Junior B 
korosztály  Országos Bajnokság +100 
kg kategóriában, az Országos II. o. Baj-
nokság +100 kg kategóriában elért 3. 
helyezésért.
– Sárecz Márton az Országos II. o. 
Földharc Bajnokság 90 kg kategóriá-
ban, az Országos II. o. Bajnokság 81 
kg kategóriában elért 1. helyezésért; az 
Országos I.o. földharc bajnokság 90 kg 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Döbrösy Álmos a Diák B korosztály 
Országos Bajnokság 38 kg kategóriában, 
a Nemzetközi Atom Kupa diák B 38 kg 
kategóriában elért 1. helyezésért.
– Hunyadi Panna a Diák B korosztály 
Országos Bajnokság 45 kg kategóriában 
elért 3. helyezésért.
– Gemenc Judo Klub a Felnőtt Csapat-
bajnokság, Kecskemét csapat III. osztály 
kategóriában elért 1. helyezésért; a Ju-
nior Országos Csapatbajnokság csapat 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Szepesi József és Szepesi Dávid 
edzők a felkészítésért és Tancsa Zoltán 
az egyesület elnökeként.

• Szekszárd Asztalitenisz Club
– Kozári Tamara a 26. Andro Kupa 
Düsseldorf 2002 születettek egyéni 
versenyszám kategóriában elért 1. he-
lyezésért; a Magyar Bajnokság egyéni 
versenyszám, újonc korosztály kate-
góriában, a Húszak Bajnokság egyéni 
versenyszám, újonc korosztály kategó-

riában elért 2. helyezésért; a Budapest 
Bajnokság egyéni versenyszám, újonc 
korosztály kategóriában elért 3. helye-
zésért.
– Kizakisz Georgiosz Nikolaosz az 
Országos Reménységek Kupája Újonc 
Fiú U10.korosztály Asztalitenisz ka-
tegóriában elért 1. helyezésért; a 26. 
Andro Kids Open Nemzetközi 2006- és 
utána született fiúk korosztálya Asztali-
tenisz kategóriában elért 2. helyezésért; 
a MOATSZ Kupa Országos Bajnokság 
Újonc Fiú U11.korosztály Asztalitenisz 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Kozári Tamara, Szilasi Flóra, Fáth 
Panna és Ádám Flóra a Magyar Baj-
nokság újonc korosztály kategóriában 
elért 2. helyezésért.
– Keresztesi Kitti, Varga Janka, Kozári 
Tamara, Szilasi Flóra és Fáth Panna a 
Magyar Bajnokság serdülő korosztály 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Varga Janka és Kozári Tamara a 26. 
Andro Kupa Düsseldorf 2001/2002 ka-
tegóriában elért 2. helyezésért.
Han Bao Feng, Tűrei Ferenc és Kizak-
isz Georgiosz edzők a felkészítésért és 
dr. Varga József az egyesület elnöke-
ként.

• Szekszárdi Atlétikai Klub Sport- 
egyesület
– Máté Fanni a Téli Dobó Országos 
Bajnokság gerelyhajítás kategóriában, 
az Ifjúsági Országos Bajnokság gerely-
hajítás kategóriában elért 1. helyezésért.
– Ignácz Dániel, Rittberger Dániel, 
Horváth Patrik, Angyal Balázs és 
Mihályi Dániel az Ifjúsági Országos 
Ügyességi Csapatbajnokság magasug-
rás csapat kategóriában elért 3. helye-
zésért.
– Porkoláb Ákos, Németh Mátyás, 
Soós Ádám, Fekete Gergő és Berenkei 
Gábor a Serdülő Országos Ügyességi 
Csapatbajnokság magasugrás csapat 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Erdélyi Zoltán az U23 Országos Baj-
nokság Tízpróba kategóriában elért 2. 
helyezésért.
– Scherer Tamás edző a felkészítésért és 
az egyesület elnökeként.

• Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda 
Club
– Mészáros Melinda, Grénus Gréta, 
Reisch Gabriella, Farkas Anita, Len-
gyelfalusy Vivien, Nagy Szilvia, Vasas 
Edina, Kónya Dóra, Schell Gabriella, 
Tancz Kinga, Horváth Szimonetta, 
Csajkó Eliza, Tóth Barbara, Urfi  Do-
rottya és Gulya Krisztina az NB I/B 
Nyugati csoport női felnőtt bajnokság 
kézilabda kategóriában elért 2. helye-
zésért.
– Tabajdi Ferenc edző a felkészítésért 
és Bay Attila az egyesület elnökeként.

• Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegye-
sület
– Mercz Marcell a Graboplast Maraton 
Magyar Bajnokság K-1 kölyök IV. 10 km 
kategóriában elért 1. helyezésért.
– Müller Bence a Graboplast Maraton 
Magyar Bajnokság MK-1 gyermek II. 5 
km kategóriában elért 1. helyezésért; a 
Gyermek, kölyök, serdülő Magyar Baj-
nokság (2015-ben kölyök válogatott) 
MK-1 gyermek II. 2000 m kategóriában 
elért 2. helyezésért.
– Korsós Zoltán a Graboplast Maraton 
Magyar Bajnokság K-1 ifi 21 km kategó-
riában elért 2. helyezésért.

– Ács Anna a Graboplast Maraton Ma-
gyar Bajnokság MK-1 kölyök III. kate-
góriában elért 2. helyezésért.
– Takács Márk a Graboplast Maraton 
Magyar Bajnokság K-1 serdülő V. 15 km 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Nagy Viktória Gyermek, kölyök, 
serdülő Magyar Bajnokság (2015-ben 
serdülő ifjúsági válogatott) K-1 női ser-
dülő V. 4000 m kategóriában, a Maraton 
Kajak-Kenu Világbajnokság Győr K2 18 
km kategóriában elért 2. helyezésért.
– Korsós Zsófia a Maraton Kajak-Kenu 
Világbajnokság Győr K2 18 km kategó-
riában elért 2. helyezésért.
– Visnyei Gergely – Jávor Bence a 
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság 
MK-2 gyermek I. 5 km kategóriában 
elért 1. helyezésért.
– Ádám Alexa – Nagy Viktória a Gyer-
mek, kölyök, serdülő Magyar Bajnokság 
(Ádám Alexa 2015-ben serdülő váloga-
tott) K-2 serdülő V. 1000 m kategóriá-
ban elért 1. helyezésért.
– Korsós Zsófia – Balogh Zsófia a 
Graboplast Maraton Magyar Bajnokság 
(Korsós Zsófia 2015-ben ifjúsági válo-
gatott) K-2 serdülő VI. 15 km kategóri-
ában elért 3. helyezésért.
– Korsós Zsófia – Mercz Maja-Ba-
logh Zsófia a Gyermek, kölyök, ser-
dülő Magyar Bajnokság K-1 serdülő 
3x200 m váltó kategóriában elért 3. 
helyezésért.
– Némedi Lőrinc – Jávor Bence – Vis-
nyei Gergely – Falus Hunor a Gyer-
mek, kölyök, serdülő Magyar Bajnokság 
MK-1 gyermek I. 4x500 m váltó kategó-
riában elért 3. helyezésért.
– Jámbor Attila és Jámborné Inger Ni-
koletta edzők a felkészítésért és Jámbor 
Attila az egyesület elnökeként.

• Szekszárdi Kerékpáros Sportegye-
sület
– Mészáros Bence a Kerékpáros Or-
szágos Bajnokság U13 Időfutam OB 
kategóriában, U13 Kritérium OB ka-
tegóriában, U13 Páros OB kategóriá-
ban elért 1. helyezésért; a Kerékpáros 
Országos Bajnokság U13 Országúti 
OB kategóriában elért 2. helyezésért; 
a Nemzetközi Kerékpárverseny, Sza-
badka U13 kategóriában elért 3. he-
lyezésért.
– Kiss Balázs a Kerékpáros Országos 
Bajnokság U13 Országúti OB kategó-
riában, a Nemzetközi Kerékpárverseny, 
Szabadka U13 kategóriában elért 1. he-
lyezésért.
– Istlstekker Zsolt a Kerékpáros Orszá-
gos Bajnokság U19 Kritérium OB kate-
góriában, U19 Páros OB kategóriában 
elért 3. helyezésért.
– Ács Vince a Kerékpáros Országos 
Bajnokság U19 Páros OB kategóriá-
ban elért 3. helyezésért. Steig Gábor 
edző a felkészítésért és az egyesület 
elnökeként.

• Szekszárdi Rádió Klub
– Antal Bíborka a Rádiós Tájfutó Or-
szágos Bajnokság Női, URH kategóri-
ában és Női, RH kategóriában elért 1. 
helyezésért.
– Császár Valéria a Gyorstávírász Or-
szágos Bajnokság Szenior, összetett ka-
tegóriában elért 2. helyezésért.
– Weisz András a Gyorstávírász Orszá-
gos Bajnokság Férfi, összetett kategóri-
ában elért 2. helyezésért.

– Lakatos László a Gyorstávírász Or-
szágos Bajnokság Veterán, összetett ka-
tegóriában elért 1. helyezésért.
– Weisz László a Gyorstávírász Orszá-
gos Bajnokság Szenior, összetett kate-
góriában, a Rádióforgalmi Országos 
Bajnokság felnőtt kategóriában elért 1. 
helyezésért.
– Weisz László és Tóth Csaba edzők a 
felkészítésért és Weisz László az egye-
sület elnökeként.

• Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület
– Fábián Csongor az Országos Hegyi 
Bajnokság, Pécs – Mezőverseny U15 
kategóriában elért 2. helyezésért, a Kis 
Békeverseny, Csehország – Magyar vá-
logatott 3 napos Nemzetközi Mezőver-
seny U15 1. szakasz kategóriában elért 
5. helyezésért, a Kis Békeverseny, Cseh-
ország – Legjobb Magyar az összetett 
versenyben elért 10. helyezésért, az Or-
szágos időfutam Bajnokság, Debrecen 
– Időfutamverseny U15 kategóriában 
elért 2. helyezésért, az Országos Ország-
úti Bajnokság, Debrecen – Mezőverseny 
U15 kategóriában elért 1. helyezésért, a 
Belgrád Nagydíja – Mezőverseny U15 
kategóriában elért 2. helyezésért, az Or-
szágos Kritérium Bajnokság, Tengelic 
– Kritériumverseny U15 kategóriában 
elért 2. helyezésért, az Országos Páros 
Bajnokság, Tengelic – Páros Időfutam-
verseny U15 kategóriában elért 2. he-
lyezésért.
– Bán Benedek a Szlovák Kupa Krupina 
– Mezőverseny U13 kategóriában elért 
2. helyezésért, a Szlovák Kupa Nyitra 
– Időfutamverseny U13 kategóriában 
elért 3. helyezésért, a Szlovák Kupa 
Nyitra – Összetett verseny U13 kategó-
riában elért 1. helyezésért, az Országos 
Időfutam Bajnokság, Debrecen – Idő-
futamverseny U13 kategóriában elért 
3. helyezésért, az Országos Országúti 
Bajnokság, Debrecen – Mezőnyverseny 
U13 kategóriában elért 3. helyezésért, a 
Horvát Kupa Ivanicgrad – Mezőverseny 
U13 kategóriában elért 2. helyezésért, az 
Országos Pálya Bajnokság, Budapest – 
Összetett verseny U13 kategóriában 
elért 2. helyezésért, az Országos Páros 
Bajnokság, Tengelic – Páros Időfutam-
verseny U13 kategóriában elért 2. he-
lyezésért.
– Fábián Zalán a Szlovák Kupa, Tren-
csén – Mezőverseny U13 kategóriában 
elért 3. helyezésért, az Országos Páros 
Bajnokság, Tengelic – Páros Időfutam-
verseny U15 kategóriában elért 2. he-
lyezésért.
– Balás Attila az Országos Időfutam 
Bajnokság, Debrecen – Időfutamver-
seny 40 év felett kategóriában elért 1. 
helyezésért.
– Balázs Tibor az Országos Időfutam 
Bajnokság, Debrecen – Időfutamver-
seny 50 év felett kategóriában elért 2. 
helyezésért.
– Lévai Barnabás a Kis Békeverseny, 
Csehország – Magyar válogatott 3 na-
pos Nemzetközi Mezőnyverseny U15 
3 legjobb Magyar az összetett verseny-
ben, az Országos Országúti Bajnokság, 
Debrecen – Mezőnyverseny U15 kate-
góriában elért 3. helyezésért, a Horvát 
Kupa, Ivanicgrad – Mezőnyverseny 
U14 kategóriában elért 2. helyezésért, a 
Kolozsvár Nagydíja – Kritériumverseny 
U17 kategóriában elért 1. helyezésért, a 
Kolozsvár Nagydíja – Összetett verseny 
U17 kategóriában elért 3. helyezésért.

– Schneider Sebestyén a Kis Békever-
seny, Csehország – Magyar válogatott 
3 napos Nemzetközi Mezőnyverseny 
U17 kategóriában 3 legjobb Magyar 
az összetett versenyben, a Kolozsvár 
Nagydíja – Mezőnyverseny U17 kate-
góriában elért 1. helyezésért, a Kolozs-
vár Nagydíja – Hegyi időfutam verseny 
U17 kategóriában elért 3. helyezésért, a 
Kolozsvár Nagydíja – Kritériumverseny 
U17 kategóriában elért 3. helyezésért, a 
Kolozsvár Nagydíja – Összetett verseny 
U17 kategóriában elért 2. helyezésért, az 
Országos Páros Bajnokság – Páros Idő-
futamverseny U17 kategóriában elért 2. 
helyezésért.
– Genzler Tamás a Kis Békeverseny, 
Csehország – Magyar Válogatott 3 na-
pos Nemzetközi Mezőnyverseny U15 5 
legjobb Magyar az összetett versenyben, 
a Kolozsvár Nagydíja – Mezőnyverseny 
U17 kategóriában elért 3. helyezésért, a 
Kolozsvár Nagydíja – Kritériumverseny 
U17 kategóriában elért 2. helyezésért, 
az Országos Páros Bajnokság, Tengelic 
– Páros Időfutamverseny U15 kategóri-
ában elért 2. helyezésért.
– Zádori Zalán az Országos Kritérium 
Bajnokság, Tengelic – Kritériumverseny 
U15 kategóriában elért 3. helyezésért.
– Fónai Péter az Országos Kritérium 
Bajnokság, Tengelic – Kritériumver-
seny amatőr felnőtt kategóriában elért 
1. helyezésért.
– Schneider Gábor a felkészítésért és 
Schneider Konrád az Egyesület elnö-
keként.

• Szekszárdi Rosszcsontok Amerikai 
Futball Sportegyesület
– A BadBones AFC a Magyar Amerikai 
Futball Szövetség, Magyar Bajnokság 
– Divízió II. kategóriában elért 2. he-
lyezésért. Legjobbak: Gyarmati Máté 
– Offense season MVP, Zilai János – 
Defense season MVP.
– Sződy Ferenc vezetőedző a felkészí-
tésért, illetve az Egyesület elnökeként, 
Gaál Zoltán offensive és Vidák Sza-
bolcs defensive koordinátor.

• Szekszárdi Utánpótlástnevelő Foot-
ball Club
– A Szekszárdi UFC a II. osztályú Or-
szágos Bajnokság – U14-es korosztály 
kategóriában elért 1. helyezésért. Gól-
király: Horog Ádám, 78 gól. Csapatka-
pitány: Juhász Gergely. 
– Tóbi István és Ruff Dániel edzők a 
felkészítésért, valamint Kárpáti Zoltán 
az egyesület elnökeként.
– A II. osztályú Országos Bajnokság – 
U15-ös korosztály kategóriában elért 
1. helyezésért, a II. osztályú Országos 
Bajnokság – U17-es korosztály kategó-
riában elért 3. helyezésért. Gólkirály: 
Acsádi Dániel, 69 gól. /U15/ Csapatka-
pitány: Sztruhár Botond/U17/
– Zsók József edző a felkészítésért, 
valamint Kárpáti Zoltán az egyesület 
elnökeként.
– A II. osztályú Országos Bajnokság – 
U17-es korosztály kategóriában elért 
3. helyezésért, a II. osztályú Országos 
Bajnokság – U19-es korosztály kategó-
riában elért 2. helyezésért. Gólkirály: 
Nagyváradi Olivér, 50 gól. /U17/ Csa-
patkapitány: Major Péter/U19/
– Kvanduk János edző a felkészítésért, 
valamint Kárpáti Zoltán az egyesület 
elnökeként.
– ANB-II. Női Futsal Bajnokság – női 
kategóriában elért 2. helyezésért. Gólki-
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rály: Horváth Katalin, 37 gól. Csapat-
kapitány: Schlotthauer Renáta
– Az I. osztályú Országos Bajnokság 
leány futsal U14 Nyugat kategóriában 
elért 3. helyezésért. Csapatkapitány: 
Csontos Anna
– Az I. osztályú Országos Bajnokság 
leány futsal U16 Dél-Nyugat kategóriá-
ban elért 3. helyezésért. Csapatkapitány: 
Kágyi Rebeka.
Micskó Márk edző a felkészítésért, 
valamint Kárpáti Zoltán az Egyesület 
elnökeként.

• Szenior Atlétikai Klub
– Cser Katalin az Országos Fedett pá-
lyás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
3000 m kategóriában (14:17,7) elért 1. 
helyezésért, az Országos Atlétikai Baj-
nokság, Budapest – 1500 m kategóriá-
ban (6:42,75) elért 1. helyezésért.
– Götz Katalin az Országos Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– magasugrás kategóriában elért 3. he-
lyezésért, az Országos Fedett pályás At-
létikai Bajnokság, Budapest – súlylökés 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Jéhn Katalin az Országos Atlétikai 
Bajnokság, Budapest – 400 m kategó-
riában elért 2. helyezésért, az Országos 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – súly-
lökés kategóriában elért 2. helyezésért.
– László Zsuzsa az Országos Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– súlylökés kategóriában elért 3. helye-
zésért, az Országos Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – gerelyhajítás kategóriában 
elért 3. helyezésért.
– Bárdos Erzsébet az Országos Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
súlylökés kategóriában elért 1. helyezé-
sért, az Országos Fedett pályás Atlétikai 
Bajnokság, Budapest – diszkoszvetés 
kategóriában elért 1. helyezésért, az Or-
szágos Fedett pályás Atlétikai Bajnok-
ság, Budapest – kalapácsvetés kategó-
riában elért 1. helyezésért, az Országos 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – disz-
koszvetés kategóriában elért 3. helyezé-
sért, az Országos Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – kalapácsvetés kategóriában 
elért 3. helyezésért.
– Oláh Annamária az Országos Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
súlylökés kategóriában elért 1. helyezé-
sért, az Országos Fedett pályás Atlétikai 
Bajnokság, Budapest – diszkoszvetés 
kategóriában elért 1. helyezésért, az Or-
szágos Fedett pályás Atlétikai Bajnok-
ság, Budapest – kalapácsvetés kategó-
riában elért 1. helyezésért, az Országos 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – súly-
lökés kategóriában elért 1. helyezésért, 
az Országos Atlétikai Bajnokság, Buda-
pest – diszkoszvetés kategóriában elért 
1. helyezésért, az Országos Atlétikai 
Bajnokság, Budapest – kalapácsvetés 
kategóriában elért 1 helyezésért,az LSW 
Speciális Dobószámok Világbajnoksá-
ga, Tata – antik diszkosz kategóriában 
elért 1. helyezésért, az LSW Speciális 
Dobószámok Világbajnoksága, Tata – 
igmándikalapács kategóriában elért 1. 
helyezésért,  az LSW Speciális Dobószá-
mok Világbajnoksága, Tata – shockora-
ma kategóriában elért 1. helyezésért, az 
LSW Speciális Dobószámok Világbaj-
noksága, Tata – shotorama kategóriá-
ban elért 1. helyezésért, az LSW Spe-
ciális Dobószámok Világbajnoksága, 
Tata – shoto-schocko kategóriában elért 
1. helyezésért, az LSW Speciális Dobó-
számok Világbajnoksága, Tata – kőlökés 
kategóriában elért 1. helyezésért.

– Szegedi Gábor az Országos Szeni-
or Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, 
Budapest - 60 m kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest - 
200 m kategóriában elért 3. helyezésért, 
az Országos Szenior Fedett pályás At-
létikai Bajnokság, Budapest - 4x200 m 
váltó kategóriában elért 2. helyezésért, 
az Országos Szenior Atlétikai Bajnok-
ság, Budapest - 100 m kategóriában el-
ért 1. helyezésért, az Országos Szenior 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – 400 
m kategóriában elért 3. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – 400 m gát kategóriábanel-
ért1. helyezésért, az Országos Szenior 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – távol-
ugrás kategóriában elért 1. helyezésért.
– Balogh István az Országos Szenior 
Atlétikai Bajnokság, Budapest – 100 
m kategóriában elért 2. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – 200 m kategóriában elért 3. 
helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – távolugrás 
kategóriában elért 1. helyezésért.
– Lóki Ferenc az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – 60 m kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
200 m kategóriában elért 1. helyezésért, 
az Országos Szenior Fedett pályás At-
létikai Bajnokság, Budapest – 4x200 m 
váltó kategóriában elért 2. helyezésért, 
az Országos Szenior Atlétikai Bajnok-
ság – 100 m kategóriában elért 1. he-
lyezésért.
– Dr. Soós László az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – 1500 m kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
- 3000 m kategóriában elért 3. helye-
zésért, az Országos Szenior Atlétikai 
Bajnokság, Budapest – 1500 m kategó-
riában elért 3. helyezésért, az Országos 
Szenior Atlétikai Bajnokság 5000 m ka-
tegóriában elért 3. helyezésért.
– Honti József az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – 60 m gát kategóriában elért 1. 
helyezésért,  az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
magasugrás kategóriában elért 3. he-
lyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– hármasugrás kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – hármasug-
rás kategóriában elért 1. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – távolugrás kategóriában el-
ért 2. helyezésért.
– Melegh Imre az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – 1500 m kategóriában elért 3. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– 4x200 m váltó kategóriában elért 2. 
helyezésért.
– Halász József az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – távolugrás kategóriában elért 
2. helyezésért, az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – súlylökés kategóriában elért 3. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– diszkoszvetés kategóriában elért 3. 
helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – súlylökés 
kategóriában elért 2. helyezésért, az 

Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – diszkoszvetés kategóriában 
elért  3. helyezésért.
– Farkas Ödön az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – súlylökés kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– gerelyhajítás kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – súlylökés 
kategóriában elért 3. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – gerelyhajítás kategóriában 
elért 1. helyezésért.
– Vass József  az Országos Szenior Fe-
dett pályás Atlétikai Bajnokság, Buda-
pest – súlylökés kategóriában elért 3. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– diszkoszvetés kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– kalapácsvetés kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
nehézkalapácsvetés kategóriában elért 
1. helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – kalapácsve-
tés kategóriában elért 2. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – nehézkalapácsvetés kategó-
riában elért 2. helyezésért.
– Ruzsinka István az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – súlylökés kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– diszkoszvetés kategóriában elért 1. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– kalapácsvetés kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest – 
nehézkalapácsvetés kategóriában elért 
2. helyezésért.
– Doszpod András az Országos Szenior 
Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, Bu-
dapest – súlylökés kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Fedett 
pályás Atlétikai Bajnokság, Budapest 
– diszkoszvetés kategóriában elért 2. 
helyezésért, az Országos Szenior Atlé-
tikai Bajnokság, Budapest – súlylökés 
kategóriában elért 3. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – diszkoszvetés kategóriában 
elért 1. helyezésért.
– Bucsányi Kálmán az LSW Speciális 
Dobószámok Világbajnoksága, Tata 
– gránáthajítás kategóriában elért 4. 
helyezésért, az LSW Speciális Dobó-
számok Világbajnoksága, Tata – spe-
erorama kategóriában elért 4. helye-
zésért, az LSW Speciális Dobószámok 
Világbajnoksága, Tata – antik diszkosz 
kategóriában elért 5. helyezésért.
– Bruckner Márton az Országos Sze-
nior Fedett pályás Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – súlylökés kategóriában elért 
3. helyezésért.
– Dr. Péntek Imre az Országos Szeni-
or Atlétikai Bajnokság, Budapest – 200 
m kategóriában elért 2. helyezésért, az 
Országos Szenior Atlétikai Bajnokság, 
Budapest – diszkoszvetés kategóriában 
3. helyezésért.
László Zsuzsa edző a felkészítésért, 
valamint Tóth Ferenc az Egyesület el-
nökeként.

• Tolnai Tájak Íjász Egyesület
– Alexandra Manea a Pápa, IFAA tere-
míjász OB Női CU kategóriában, a Bp, 

Hungexpo WA Teremíjász OB Női CU 
kategóriában elért 1., Országos bajnok 
helyezésért; a Gödöllő, IFAA WBHC 
3D VB AFFU kategóriában elért 2. Vi-
lágbajnoki ezüst helyezésért; a Pakrac, 
(Horváto.) HDH-IAA 3D EB. Női CU 
kategóriában elért 3. helyezésért.
– Kovács Gábor Zsigmond a Kaposvár, 
Terep évadnyitó DTK 1. AMFS(R) kate-
góriában elért 1. helyezésért; a Pakrac, 
(Horváto.) HDH-IAA 3D EB. AMFS(R) 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Nagy Nikolett a Bp, Hungexpo WA 
Teremíjász OB Kadett lány OL kategó-
riában elért 1., Országos bajnok helye-
zésért; a Bp. Malév kupa Kadett lány 
OL kategóriában elért 1. helyezésért; 
a Gödöllő, IFAA WBHC 3D VB fiatal 
Felnőtt női OL YAFFS(R) kategóriában 
elért 1., Világbajnok helyezésért; a Bécs 
(Ausztria) Duna-kupa Kadett lány OL 
kategóriában elért 2. helyezésért.
– Garai Gábor a Pápa, WA Terem-
verseny Férfi OL kategóriában elért 1. 
helyezésért; a Pápa, IFAA teremíjász 
OB Férfi OL kategóriában elért 2. he-
lyezésért.
– Bóka László a Kaposvár, Terep évad-
nyitó DTK 1. AMFU kategóriában elért 
1. helyezésért; a Gödöllő, IFAA WBHC 
3D VB AMFSR Csapat kategóriában 
elért Világbajnoki Csapat 1. helyezésért.
– Szaka Zsombor a Bp, Pályaíjász OB 
CMFU kategóriában elért 1. helyezé-
sért; a Gödöllő, IFAA WBHC 3D VB 
CMFU kategóriában elért 2., Világbaj-
noki ezüst helyezésért.
– ifj. Szaka Gyula az Alsóörs, Terepíjász 
OB JMFU kategóriában elért 3. helye-
zésért.
– Huszár Zoltán, Berényi Balázs, Sza-
ka Gyula a Gödöllő, IFAA WBHC 3D 
VB felnőtt férfi AMBU Csapat kategó-
riában elért Világbajnoki Csapat 4. hely 
helyezésért.
Strohmayer Péter, Nagy Attila és Sza-
ka Gyula edzők a felkészítésért és Ale-
xandra Manea az egyesület elnökeként.

December 15. 
Ribányi Józsefnek a Tolna megyei 
Közgyűlés alelnökének megnyitóját kö-
vetően a 2014/2015-ös tanév diákolim-
piai dobogósait díjazta a Tolna megyei 
Diáksport Tanács. A Garay gimnázium 
dísztermében 241 sportoló vehetett át 
emlékplakettet.

December 16.
Valkainé Daczó Eszter táncművész, 
táncpedagógus a Gyakorlóiskola 
Táncművészeti Tagozatának vezetője 
vehette át kiemelkedő munkájáért a 
Táncpedagógusok Országos Szövetsége 
idei Nívódíját az intézmény Táncos Ka-
rácsony rendezvénye keretében.

December 18. 
A szekszárdi Bartina Néptánc Együt-
tes Gyermekcsoportja - az elődöntő-
kön való sikeres szereplést követően - a 
döntőn kimagasló teljesítményt nyújtva 
megnyerte az MTVA és a Hagyomá-
nyok Háza által meghirdetett „Fölszál-
lott a páva 2015” gyermek népzenei és 
néptánc-tehetségkutató versenyt. A 
Duna TV által közvetített versenyen az 
első helyezett csapat egymillió forintot 
kapott, emellett számos különdíjban is 
részesült. A megmérettetésen az együt-
tes szólistái is sikeresek voltak. Sándor 
Zsigmond és a Karácsonyi Anna – 
Szombat Sára táncospár a középdöntő-
be, Bajusz Panna – Sándor Benjamin 

páros pedig az elődöntőbe jutott, ezzel is 
öregbítve mind az együttes, mind Szek-
szárd város jó hírét.

December
A belügyminiszter a szolgálati feladatok 
kiemelkedő teljesítéséért, a hivatásos 
szolgálatban töltött húsz év után szol-
gálati jelet adományozta Karaszi Péter 
tűzoltó alezredesnek, a Szekszárdi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjé-
nek. A szolgálati jelet dr. Balázs Gábor 
tűzoltó ezredes, igazgató adta át.

December
Az U-18 magyar kosárlabda-válogatott 
meghatározó tagja, az NB-I-es szek-
szárdi kosárlabda csapat kezdő embere, 
a Kosárlabda Diákolimpia Országos 
Döntőjében 3. helyezést elért csapat 
tagja, Studer Ágnes az „Év embere” 
internetes szavazás nyertese a 2015. év-
ben Szekszárdon. 

XI. EMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK
Január 4.
Születésének 100. évfordulóját ünne-
pelte Matók Lajosné. A család tagjai 
mellett Horváth István országgyűlési 
képviselő és Ács Rezső polgármester is 
felköszöntötte az ünnepeltet.

Január 12.
A Doni áttörés 72. évfordulója alkal-
mából Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Magyar Nemzet-
őrség Országos Szövetségének Katonai 
Hagyományőrző Tagozata, a Kovács 
János vezette Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület Szekszárd Megyei Jogú 
Városi Szervezete a kulturális központ 
szervezésében koszorúzással egybekö-
tött kegyeleti megemlékezést tartott a 
II. világháborús emlékműnél. Beszédet 
mondott Ács Rezső polgármester, aki 
felidézte nemzetünk egyik legnagyobb 
veszteséggel járó ütközetét. A polgár-
mesteri beszédet követően Süle Vik-
tória garaysta diák szavalta el Gacsályi 
József Decemberi elégia című versét, 
majd Bacsmai László esperes-plébános 
mondott imát az elhunytak üdvéért. 
A megemlékezés végén az emlékezők 
elhelyezték koszorúikat, a város közép-
iskolásai pedig az emlékezés virágait. 
A koszorúzáson a Történelmi Vitézi 
Rend szekszárdi szervezetének tagjai 
is képviseltették magukat.

Február 1.
A 80 éves Darvas Ferenc író-költő 
ebben az évben is folytatta közéleti, 
irodalmi szereplését: rendhagyó iroda-
lom órát tartott a Szent László TISZK 
Vendéglátó Szakközépiskolában, író-ol-
vasótalálkozón vett részt a Rolling étte-
remben. Megjelent Válogatott versek I. 
valamint Szőlő, bor, humor címmel új 
kötete.

Február 8.
A Szekszárdi Dienes Valéria Általá-
nos Iskola és Grundschule 50. szü-
letésnapját egy 600 szeletes meglepe-
tés-tortával, valamint a 20 éve létesített 
folyosógalérián az. 50. kiállítás megnyi-
tásával ünnepelte.

Február 25.
Városunkban is megemlékeztek a kom-
munista diktatúrák áldozatairól. Az 
Agóra Művészetek Házában Ács Rezső 
polgármester szólt az egybegyűltekhez, 
majd a Szent László Szakképző Iskola 

Egészségügyi és Szociális Tagintézmé-
nye diákjai adtak emlékműsort.

Március 9.
10 évvel ezelőtt hunyt el H. Németh Ist-
ván evangélikus lelkész, egyházi szépíró 
a város Közjóért és Pro Urbe-díjjal ki-
tüntetett prédikátora.
 
Március 15.
A városi ünnepi megemlékezésen a 
Béla király téren beszédet mondott Ács 
Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere, majd a Szekszárdi Dienes 
Valéria Általános Iskola Grundschule 
tanulóinak méltó megemlékezését fo-
gadta szívébe a város lakossága. Ezután 
koszorúzásra került sor a forradalom és 
szabadságharc emlékművénél. Az ün-
nepi megemlékezésben közreműköd-
tek: az Alisca Brass Band fúvószenekar 
Kovács Zsolt vezényletével és a 608. 
sz. Schola Caritatis cserkészcsapat. Az 
eseményt Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megbízásából a Babits 
Mihály Kulturális Központ szervezte. 
Az ünnepség előtt a megyei honisme-
reti egyesület szervezésében diákok 
és tisztelgő polgárok helyeztek virágot 
a ’48-as honvédek sírjánál a város te-
metőiben.

Március 19.
20 éve hunyt el Baka István költő. 
Emlékesttel nyitották meg a megyei 
könyvtárban a Baka István emlékévet, 
amelyen Bombitz Attila irodalomtör-
ténésszel Gacsályi József költő idézte a 
nagy jelentőségű alkotó életművét.

Március 28.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 50 
éves jubileumi hangversenyére került 
sor a Művészetek Házában. A kül- és 
belföldön nagy sikerrel szereplő ének-
kar jelenlegi karnagya Simon Péter. 
Közreműködött Lozsányi Tamás orgo-
naművész és a Szekszárdi Kamaraze-
nekar. A kórust Ács Rezső polgármes-
ter köszöntötte.

Április 16.
Jubileumi visszatekintéssel emlékeztek 
a Babits Mihály Kulturális Központ el-
múlt 45 évére, amelyen beszédet mon-
dott Ács Rezső polgármester, a jelenlegi 
igazgató, Halmai-Nagy Róbert és az 
egykori igazgató, Kaczián János. Köz-
reműködtek az intézmény együttesei.

Május 4.
50 éves jubileumát ünnepelte dr. Né-
meth Pálné a Néművészet Mestere, népi 
iparművész által a kezdetektől vezetett 
szekszárdi díszítőművész szakkör. A 
jubilánsokat Ács Rezső polgármester, 
Halmai-Nagy Róbert a Babits Mihály 
Kulturális Központ igazgatója köszön-
tötte. Az alkalomra összeállított kiállí-
tást Matókné Kapási Julianna, az intéz-
mény korábbi igazgatója nyitotta meg.

Május 30.
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a Magyar Hősök Em-
léknapján kegyeleti megemlékezést 
tartott a világháborús emlékműveknél 
az elesettek és civil áldozatok emléké-
re a kulturális központ szervezésében. 
Ünnepi beszédet mondott Máté István 
önkormányzati képviselő, majd Sef-
csik Zoltán evangélikus lelkész szólt 
az egybegyűltekhez. Közreműködött a 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 

Szekszárdi Szervezete, a 608. sz. Scho-
la Caritatis Cserkészcsapat. Térzenét 
adott az Ifjúsági Fúvószenekar Kovács 
Zsolt karnagy vezényletével. Az ünnep-
séget koszorúzás zárta.

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napján 
megemlékezést tartottak a trianoni 
békediktátum 95. évfordulóján a Béla 
király téren az országzászló előtt.  A 
nagy számban részt vevő közönség előtt 
beszédet mondott Ács Rezső polgár-
mester, közreműködtek a Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium diákjai. Ezután a vá-
rosi képviselő-testület, a Szent György 
Lovagrend képviselői, a diákok és a la-
kosság helyezte el a kegyelet mécseseit.

Június 11.
50 évvel ezelőtt hunyt el Németh Gyu-
la gyülekezetszervező, templomépítő 
evangélikus lelkész, hittanár a városi 
dalárda karnagya.

Június 13.
• A 15 éves Gagliarda Kamarakórus 
jubileumi koncertet adott az újváro-
si templomban. Művészeti vezetőjük, 
karnagyuk dr. Szabó Szabolcs. A hang-
versenyt osztatlan elismeréssel fogadta 
a közönség.
• A bukovinai székelység Tolna, Ba-
ranya és Bács-Kiskun megyében való 
letelepedésének 70. évfordulójáról 
emlékeztek meg Szekszárdon az itt és 
környékünkön élő leszármazottak. Az 
újvárosi templomban tartott mise után 
a Székelyek emlékparkjában Csiki Béla 
országos alelnök és Kővári László kép-
viselő tette tiszteletét. Szegedi Dezsőné 
szekszárdi egyesületi elnök így fogalma-
zott: „a székelyek megtalálták boldogu-
lásukat, hazára találtak és itt vertek gyö-
keret.” Az eseményen közreműködött a 
Székely Népdalkör.

Június 21.
50 éves a Szekszárdi Madrigálkórus. 
A jubileumi hangversenyt a zsúfolásig 
megtelt Művészetek Házában tartották 
Jobbágy Valér karnagy vezényletével, a 
Szekszárdi Kamarazenekar és énekes 
szólisták közreműködésével.

Július 5.
A Holocaust 71. évfordulója alkal-
mából, a Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság  a Szekszárdi Izraelita 
Hitközséggel közösen megemlékezést 
tartott a Művészetek Házában, amelyen 
beszédet mondott Ács Rezső polgár-
mester, felidézvén a 71 évvel ezelőtti 
eseményeket, kiemelve azok megis-
merésének szükségességét minden 
korosztály számára. A Tücsök Zenés 
Színpad  dr. Nyiszli Miklós: Dr. Men-
gele boncolóorvosa voltam  címmel 
megjelent emlékiratából összeállított 
megrázó műsorát követően Markovics 
Zsolt szegedi főrabbi mondott szenve-
délyes emlékbeszédet, majd koszorúzás 
és az emlékezés köveinek elhelyezésére 
került sor az épület előtti Holocaust em-
lékműnél.

Szeptember 20.
Az augusztus 20-án posztumusz dí-
szpolgári címet kapó, 20 évvel ezelőtt 
elhunyt Baka István költőre rendez-
vényekkel emlékezett Szekszárd város, 
valamint Szekszárdon és Szegeden a 
nevét viselő iskola tanárai és diákjai. A 

Szekszárdi Garay János Gimnázium-
ban a költőről szaktantermet neveztek 
el és felavatták emléktábláját. 

Szeptember 25.
A 18 éve Szekszárdon működő Jürgen-
hake Magyarország Kft. munkatársai 
laza nappal, közös programokkal em-
lékeztek az évfordulóra. A német cég 
egyetlen magyarországi leányvállalata 
vezetői megjutalmazták a cégnél 15, 
illetve 10 éve dolgozókat.

Szeptember 28. – október 2.
A 50. tanévet megkezdő Szekszárdi 
Dienes Valéria Általános Iskola iskola-
történeti kiállítását Vitéz Zsolt korábbi 
igazgató, az alkotó kollégák bemutatóját 
Farkas Pálné szintén korábbi igazga-
tó nyitotta meg. Az úttörő időkapszula 
történetéről mesélt Gyurcsák Istvánné 
nyugdíjas tanár. Dienes Valériáról és 
kortársairól rendhagyó irodalomórát 
tartott dr. Töttős Gábor főiskolai docens, 
a Babits házban Lovas Csilla művészet-
történész. A Magyar Mozdulatművészeti 
Társulat előadására és kerekasztal-beszél-
getésre Dienes Valériáról, Babits Mihály-
ról és az orkesztikáról a Magyarországi 
Német Színházban került sor dr. Töttős 
Gábor, Fenyves Márk ,  Pálosi István  és 
a táncosok közreműködésével. A prog-
ramsort a kulturális központ színház-
termében sorra kerülő gálaműsor zárta. 
A rendezvényen az iskola névadójának 
unokája, Dienes Balázs is megjelent.

Október 1.
Az Idősek világnapján Gergely Róbert 
színész- énekes és a Bartina Néptánc-
együttes műsora szórakoztatta a mint-
egy 1600 szekszárdi polgárt, akik az 
önkormányzat meghívására ellátogat-
tak a kulturális központba. Ács Rezső 
polgármester megnyitó szavai után vi-
rágcsokorral köszöntötte Dózsa Gyu-
láné (Babits Nyugdíjas Klub), Bóvári 
Jánosné és Szegedi Dezsőné (Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület Helyi Szer-
vezete), Zádor Béláné (Mentalhigiénés 
Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata) 
és Papp Józsefné (Platán Nyugdíjas 
Klub) klubvezetőket.

Október 6.
Az Aradi Vértanúk Emléknapján ko-
szorúzással egybekötött megemléke-
zésre és emléktábla avatásra került sor a 
Béla király téri 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékművénél. Dr. 
Ótos Miklós vázolta a forradalom már-
tírjának, Újvári József apátplébánosnak 
az életútját, ezt követően leleplezték a 
várkert nyugati falán elhelyezett emlék-
tábláját. Az ünnepségen közreműköd-
tek a Szent József Iskolaközpont di-
ákjai és a Magyar Nemzetőrség Tolna 
Megyei Szervezete.

Október 16.
A Kenyér és az élelmezés világnapján 
a Csapó Dániel Mezőgazdasági Kö-
zépiskola a Garay térre kitelepült sá-
torban és látványkemencében mutatta 
be a hazai és a környező országokban 
jellemző kenyérfajtákat, az érdeklődők-
nek biztosítva kenyérféleségek, langalló 
készítésének megismerését, kóstolását 
és a vetélkedőkön való részvételt.

Október 19–25.
A 250 nappali tagozatos tanulóval mű-
ködő Szekszárdi Kolping Katolikus 
Szakképző Iskola és Alapfokú Mű-
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EVANGÉLIUM

Márián keresztül Jézushoz!
Jövő szombaton és vasárnap 
emlékezünk Mária földi szüle-
tésnapjára. Máriára tekintünk, 
mint Isten kiválasztottjára, aki 
olyan, mint az esthajnal csillag,  
amely jelzi az új nap kezdetét, ő 
is jelzi a megígért megváltó Jé-
zus Krisztus közeledtét.

Isten letekintett Szent Anna 
és Jochim könyörgésére és 
megajándékozta őket öreg ko-
rukban egy gyermekkel, de ez 
a gyermek nem akármilyen 
gyermek volt, hanem az Isten 
kiválasztottja, akit megóvott 
az áteredő és a személyes bű-
nöktől, aki méltó hajléka lehe-
tett a megtestesült Igének Jézus 
Krisztusnak. Isten számára fon-
tos volt Mária szűzi tisztasága, 
ezért a mi Mária tiszteletünk 

nem ellenkezik Isten parancsá-
val és Isten akaratával.

Egyszer egy félig vak öregember 
fölkeresett egy püspököt és a kö-
vetkező kérdést tette fel neki: Igazi 
keresztény vagy te, a püspök azt 
válaszolta, hogy ez magától ér-
tetődő dolog. A vak bácsi tovább 
érdeklődött: Tiszteled te a Boldog-
ságos Szűz Máriát? Természetesen 
hangzott a püspök válasza. Job-
ban tisztelem, mint az angyalokat 
és az összes szenteket. Ez a tisztelet 
azonban nem azonos azzal, ami-
vel Istent imádom. Ekkor az öreg 
bácsi könnyekre fakadt és térdre 
borulva kiáltotta: Megtaláltam, 
megtaláltam.

A püspök nem értette, hogy mit 
talált meg, ezért felvilágosítást kért 
tőle. Ekkor az öreg elmesélte, hogy 

régen bíró volt egy faluban, ott egy 
orvossal ismerkedett meg, aki ka-
tolikusnak mondta magát. Nagyon 
megtetszett neki ez a vallás. Ami-
kor az orvos elutazott a faluból, 
emlékül egy keresztet adott neki, 
és mellé egy-két jó tanácsot. Lehet, 
hogy a faluba hamarosan hithirde-
tők jönnek és prédikálnak Jézusról. 
Legyetek azonban óvatosak, mert 
ki tudja, katolikus keresztények-e ?

De hogy lehet megismerni, 
hogy valaki katolikus keresz-
tény-e vagy sem?

Először is azt kell megtuda-
kolnod tőlük, hogy tisztelik-e 
Jézus édesanyját. Ez a legbizto-
sabb jele annak, hogy a katoli-
kus hitet hirdetik. 

Tehát látjuk, hogy Máriának 
mennyire fontos szerepe van hi-
tünkben, hiszen ő adta nekünk 
Jézust. Az ő feladata továbbra 

is, hogy bennünket Jézushoz ve-
zessen. Ahogy a boldog emlékű 
karmelita szerzetes, Marcell 
atya mondta: Per Mariam, ad 
Jesu! Márián keresztül Jézushoz!

 Bacsmai László
 esperes-plébános

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas tagozatánál 
a megrendelt burgonya és hagyma 

átvehető 07:00 órától  
11:00 óráig a Szent István téri

 Gemenc parkolóban.
• hagyma: szeptember 10.

• burgonya: szeptember 24.
1–150. sorszámig: 

07:00 – 09:00 óráig.
150–300 sorszámig:
09:00 – 11:00 óráig.

A sorszámokat kérjük magukkal 
hozni.

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál 

téli tárolásra alkalmas alma  
kedvezményes áron megrendel-
hető előzetes előjegyzés alapján, 

kedden és pénteken 08:00 – 10:00 
óráig, a Babits Kulturális Központ 

mozi melletti irodájában,vagy 
telefonon a +36–20/415–4867 

számon.
Szeretettel várunk minden  

kedves nyugdíjas és  
nagycsaládos megrendelőnket!

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas 

Alapszervezete és
a szekszárdi Nyugdíjasok Terü-

leti Érdekszövetsége  
által meghirdetett vöröshagyma 

megrendelések szállításának
ideje: 2016. szeptember 8.  

(csütörtök) 07:00 – 10:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok 

Területi Érdekszövetsége, Szek-
szárd, Hunyadi u. 4. 

(PARKOLÓ) 
A burgonya megrendelések szál-

lítása később történik.

Az Aranykönyv
szerkesztő bizottságának

tagjai:

Dr. Dobos Gyula
Németh Judit

Némethné László Zsuzsanna

Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés 

bizottságai, majd jóváhagyta 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése a 
184/2016. (VI. 15.) sz.

határozatával.

Szekszárd, 2016. május. 20.

vészetoktatási Intézmény jubileumi 
rendezvénysorozattal ünnepelte fenn-
állásának 25. évfordulóját. A szakmai- 
és tanulmányi versenyen 14 Kolping 
iskolából és a környező településekről 
érkeztek a résztvevők.

Október 23.
Az Alisca Brass Band Szent István 
téri térzenéjével kezdődött Szekszárd 
város emlékünnepe, amelyen az 1956-
os emlékműnél emlékeztek az 59 évvel 
ezelőtti forradalomra. Ünnepi beszédet 
dr. Horváth Kálmán kormánymegbí-
zott mondott. Irodalmi emlékezéssel a   
Szent László középiskola diákjai szol-
gáltak, majd  Sefcsik Zoltán evangéli-
kus lelkész szólt az egyházak nevében. 
Az emlékezést a Művészetek Házában 
a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi 
hangversenye zárta Földesi Lajos kar-
nagy vezetésével. 

November. 2. 
Halottak napján az első világháború cen-
tenáriumának és a II. világháború befe-
jezése 70. évfordulója évében az elesett, 
jeltelen sírokban nyugvó hősökre emlé-
keztek Szekszárd alsóvárosi temetőjében. 
A Szekszárdi Római Katolikus Plébánia, 
a Szekszárd -Alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület és Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ál-
tal szervezett rendezvényen megemlékező 
beszédet mondott Bíró László tábori püs-
pök és Ács Rezső polgármester. Közre-
működött Kálóczi Andrea előadóművész 
és Koller Tamás kántor. A város nevében 
a háborús parcella mementójánál Ács 
Rezső polgármester, dr. Haag Éva alpol-
gármester és Csillagné Szánthó Polixéna 
a humán bizottság elnöke  helyezte el az 
emlékezés koszorúját.

November 3.
Az Illyés-napi rendezvény keretében 
került sor elismerések átadására a PTE 
KPV karán. A Farkas Pál által készített 
Illyés plakett első fokozatát Mozolai 
Annamária főiskolai adjunktus, máso-
dik fokozatát Gaál László a gyakorlóis-
kola testnevelő tanára, valamint Nav-
reczki István karbantartó kapta. A díj 
társadalmi kapcsolatok fozatát Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkárnak ítélte oda a kar vezetése.

November 4.
 Ács Rezső polgármester rövid beszéd-
del, a jelenlevők  gyertyagyújtással tisz-
telegtek a forradalom és szabadságharc 
hősei előtt az 1956-os emlékműnél a 
forradalom leverésének első napján. 

November 7.
A Tücsök Zenés Színpad  20 éves jubi-
leumi koncertjére került sor a kulturális 
központban, amelyen városunk kiemelt 
művészeti együttesének tevékenységét 
Csillagné Szánthó Polixéna humán 
bizottsági elnök méltatta, külön köszö-
netet mondva Béresné Kollár Éva mű-
vészeti vezetőnek.

November 17.
Húsz éve működik a Plébániai Szent 
Erzsébet Csoportból és a Szent Erzsé-
bet Caritas Alapítványból álló karitász 
Szekszárdon. A Művészetek Házában 
rendezett zenés műsorral egybekötött 
ünnepségen az áttekintő beszámolót 
Kovács Jánosné a karitasz vezetője tar-
totta. A jelenlevőket köszöntötte, a szer-
vezet fontosságát egyaránt méltatta dr. 

Udvardy György megyéspüspök és Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere.

November 25. 
Tolna megye néprajzi tájai címmel, 
mintegy félszáz oldalon, benne 25 ol-
dal képpel, ismeretterjesztő céllal jelent 
meg Nagy Janka Teodóra és Szabó 
Géza kötete a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karának kiadásában. A munkát Balázs 
Kovács Sándor etnográfus mutatta be 
az Amaretto étteremben.

November 26.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános 
Iskola háromnapos rendezvénysorozat-
tal emlékezett névadójára. A szórakoz-
tató programok mellett 10 iskola diák-
jainak rajzversenyre küldött 312 képét 
minősítették, valamint 10 iskola diákjai 
versmondó versenyen, Babits vetélkedő 
keretében is összemérték tudásukat. 

November 27.
A Társadalmi Egyesületek Tolna Me-
gyei Szövetsége és a Nők Szekszárdért 
Egyesület Babits Mihály születésének 
132. évfordulójára emlékezve hívta a ci-
vil szervezetek tagjait és az érdeklődőket 
kedvenc versük, prózájuk elmondására, 
közös emlékezésre. A rendezvényre a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tárában került sor.

December 9.
A Liszt Ferenc Zeneiskola jelenlegi és 
volt tanárai, diákjai a Művészetek Házá-
ban teltházas jubileumi hangversennyel 
emlékeztek az intézmény 60 évvel ez-
előtti alapítására.

December 5.
Fennállásának 25. évfordulóját ünne-
pelte a Szekszárd és Környéke Ipartes-
tület. Az ünnepségen Gyurkovics Fe-
renc elnök, Németh László az IPOSZ 
elnöke és Kővári László a gazdasági és 
pénzügyi bizottság elnöke emlékezését, 
köszöntőjét követően az IPOSZ kitün-
tetését kapta Takács József, Gyurkovics 
Ferenc és posztumusz Horváth György. 
Jubileumi emlékérmet vett át Hradek 
Károly, Baka Gézáné és Feri Lászlóné. 
Emlékéremben részesült Módos István, 
Nagy Tibor, Márton István és Frei 
László. Az ipartestületért kiemelkedő 
munkát végző dr. Kun József, Nepp 
Dénes és Frank József is elismerésben 
részesült. Jubileumi emléklapot vehetett 
át Németh László, Vörös Béla, Kővári 
László és dr. Fischer Sándor.

December 16.
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége Hunyadi utcai szék-
házában karácsonyi ünnepsége kereté-
ben köszönte meg Kósz Istvánné elnök 
munkáját, aki a szervezet megalakulása 
óta, 25 éve látta ezt a bizalmi funkciót.

XIII. NEVES HALOTTAINK
Illés Dezső 
(Hadikfalva, 1938 – Szekszárd, 2015.) 
A dombóvári Apáczai Csere János Ta-
nítóképző elvégzése után Kétyen taní-
tott. Szorgalmas, folyamatos tanulással 
(ELTE) avanzsált testnevelő-történe-
lem szakos tanárrá, pedagógus szakos 
előadóvá. Gyorsan befogadta az ok-
tatási szakma, és jelentős ismertségre 
tett szert. 1965-től egészen az 1999-es 
nyugdíjba vonulásáig általános iskolákat 
igazgatott, Regöly, Gerjen, Nagyszékely 

településeken, köztük 1983-tól 1990-ig 
a Szekszárd Zrínyi utcai II. sz. Általá-
nos Iskolát. Nyugdíjba vonulása után 
még évekig tanított Pakson, az I. István 
Szakképző Iskolában. 

Közösségi feladataiból kiemelkedett 
a Szekszárdi Dózsa Sportegyesület tár-
sadalmi elnöki megbízatása, amelyet 
1984-től öt éven át, nagy lelkesedéssel 
töltött be. Egész életének vezérfonala 
volt: „kapni jó, de adni még jobb!”.

Dr. Kelemen Endre 
(Budapest, 1927 – Szekszárd, 2015) 
Orvos család sarja. A Budapesti Orvos-
tudományi Egyetemen 1951-ben diplo-
mázott, 1962-ben már főorvosként lett 
a szekszárdi megyei kórház sebészeti 
osztályának vezetője. Irányításával az 
intézmény sebészete országos hírűvé 
vált. Egyetemi klinikák szakvizsga előtt 
álló orvosai közül számosan itt tanultak 
meg operálni. 

1965-ben jelent meg az Akut hasi 
kórképek és fizikális kórismézésük 
című szakkönyve, amely több kiadást 
megért, angol nyelvre is lefordították. 
Társszerzője volt egy labordiagnosz-
tikai eredményeket elemző kiadvány-
nak. Munkatársaival közösen írták az 
első magyar nyelvű, érsebészetről szóló 
könyvet. Három magyar és egy angol 
nyelvű szakkönyve jelent meg, öt fejeze-
tet szerkesztett szakkönyvekben. Közel 
60 tudományos közleményt publikált 
hazai és külföldi szaklapokban. Nagy 
ívű sebészi pályafutását osztályvezető 
főorvosként, az intézmény orvosigaz-
gató-helyetteseként 1992-ben fejezte be.

A Magyar Sebészeti Társaság vezető-
ségi tagja (1963-93). A Pécsi Orvostudo-
mányi Egyetem címzetes docense (1977). 

Nem csak Európa-szerte ismert or-
vossá, de zenészként is országos hírűvé 
vált. Ő alapította 1972-ben a Szekszárdi 
Jazz Triót, majd 1982-től a Szekszárd Jazz 
Quartettet. 13 lemezük jelent meg. Az 
együttessel számos rádió- és tévéfelvétel 
készült, külföldi fesztiválok fellépői vol-
tak. Zeneszerzőként is termékeny életet 
élt. 2012-ben, 85. születésnapján szerzői 
koncertjén tisztelgett előtte a város.

Kitüntetései: Akadémiai Díj III. 
fokozat (1965); Kiváló Orvos (1977); 
Tolna Megye Alkotói Díja (1983); Kiváló 
Munkáért (1986); Magyar Sebészetért 
Emlékérem (1992); Pro Urbe Szekszárd 
(1998); Beszédes József-díj (2000)

Ranga Ferenc 
(Szekszárd, 1921 – Szekszárd, 2015)
Ludovika Akadémiát végzett. Részt vett 
a második világháborúban, hadifogság-
ból hazatérte után megfosztották kato-
nai rangjától.

Kezdeményezésére 1989-től havonta 
egy alkalommal találkozott a környék-
beli, összesen 17 egykor Ludovikát 
végzett tiszt. Kéri Kálmán tábornok 
egyetértésével 1989. szeptember 29-
én a Budai Nagy Antal laktanyában 
létrehozták a Magyar Honvédség 
Hagyományőrző Egyesülete Tagoza-
tát (MHKHT), amelynek elnöke lett. 
1990-ben a tagozat beolvadt az országos 
Honvéd Hagyományőrző Egyesületbe 
(HOHE).

1992-ben Ranga Ferencet főhad-
nagyként rehabilitálták, majd kiemel-
kedő tervező és szervező munkájáért 
századossá léptették elő. A Volt Hadi-
foglyok Szövetsége megyei titkáraként 
fontos szerepet vállalt egykori hadifo-
goly társai kárpótlási ügyeinek intézésé-

ben. Tevékenyen részese volt a POFOSZ 
működésének.

A HOHE megyei örökös tisztelet-
beli elnökeként foglalkozott a még élő 
Ludovikások kórházi, szociális otthoni, 
temetési ügyeinek intézésével. Számos 
iskolában tartott rendhagyó történele-
mórát.  Munkája elismeréseként őrnagy-
gyá léptették elő. Minden Tolna megyei 
Magyar Királyi Honvédlaktanyára em-
léktáblát készíttetett. 

A Honvédelmért Kitüntető Cím III. 
majd II. fokozatát is megkapta a honvé-
delmi minisztertől.

2013. október 23-án a város által 
alapított „Szabadságért Szekszárd” el-
ismerést Ranga Ferenc nyugállományú 
őrnagy kapta a Ludovika Akadémia 
értékrendjének megőrzéséért folytatott 
munkájáért.

Dr. Tóth Zoltán
(1943–2015)
Történész, a Miskolci Egyetem BTK 
Történettudományi Intézetének egyete-
mi tanára volt.  Az 1970-80-as években 
Szekszárd társadalmát kutatta, szocioló-
giai felmérését vezette, amelynek doku-
mentációját a levéltár őrzi. Tóth Zoltán 
a város dualizmuskori társadalmát is 
vizsgálta tucatnyi tanulmányában. Szek-
szárd történeti monográfiája első köteté-
ben Szekszárd a dualizmus időszakában 
(1867-1918) szerzője. Kitüntetetten 
kezelte a polgárosodás folyamatát és a 
tárgyi kultúra változását. Az Akadémiai 
Kiadó 1989-ben jelentette meg Szekszárd 
társadalma a századfordulón című mun-
káját, amelyet a magyar társadalomtör-
ténet alapműveként tartanak számon. 
Tóth Zoltán búcsúztatására április 7-én 
a Farkasréti temetőben került sor.

Varga Józsefné (Pünkösty Margit) 
(1922-2015)
A Husek Rezső által 1955-ben alapított 
Liszt Ferenc Állami Zeneiskolának év-
tizedeken keresztül meghatározó egyé-
nisége volt. Sugárzó hittel, áradó sze-
retettel, angyali türelemmel tartotta a 
szolfézs-, zeneirodalom  és zongoraórá-
it. Számos tanítványa lett rangos megyei 
és országos verseny győztese, díjazottja. 

Szekszárd Város Közgyűlése mun-
kájáért 1997-ben Pro Urbe Szekszárd 
emlékplakettel tüntette ki.

Remete búcsú 
Szeptember 10.:  

15:00 óra Belvárosi templom 
lelki program, bűnbánati 

liturgia, gyónási lehetőség, 
17:00 óra Szentségimádás 

gyalogmenet a Remetére 
megyéspüspök úr vezetésével, 
18.00 óra Remete kápolna 

püspöki szentmise, 
majd keresztút.

Szeptember 11.: 
10:30 óra Búcsúi szentmise, 
előtte 10:00 órától Rózsafüzér. 
Mindenkit szeretettel várnak! 
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Szekszárd – Szőlőhegy Óvoda u. 5. • Nyitva tartás: H. – P. 07:00–17:00-ig
www.mustarmagnapkozi.5mp.eu

Csausity Éva: +36–30/368–0510 • Facebook: Csausity Éva
E-mail: evimustarmag@citromail.hu

A MUSTÁRMAG CSALÁDI BÖLCSŐDE szeretett el várja az 1-3 
éves gyermekeket város egyik legszebb természetes övezeté-
ben, ahol friss levegő, szép környezet fogadja a gyermekeket 
és szüleiket. Még korlátozott  számban lehet jelentkezni! 
A napközi csoportszobája Parajdi só fallal is rendelkezik! 
Szeptember 5-től indulnak a fejlesztő foglalkozások! 
Szeptember 5. kutyás foglalkozás 10:00 óra.
Szeptember 16. BÓBITA korai mozgásfejlesztés 9.00 óra.

A foglalkozások idejére a bölcsőde kinyit-
ja kapuját a foglalkozásokra előzetes be-
jelentkezés szükséges! +36–30/368–0510 
számon vagy evimustarmag@citromail.hu

A foglalkozások következő időpontjait a 
facebook Mustármag családi bölcsőde 
oldalon lehet majd megtekinteni.

Szeptember hónapban csütörtökön-
ként (csak jó idő esetén) JÁTSZÓHÁZAT 
hirdetünk 10:00 – 11:30 óráig. Előzetes bejelentkezés nem szükséges. Részvétel ingyenes! 

A Családi bölcsődéről érdeklődni lehet Csausity Éva vezetőnél +36–30/368–0510 , 
honlapon vagy a facebook oldalon.

A Családi bölcsőde  ellátásának a térítési díjai a honlapon megtekinthetők!

(01651)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap szept. 5-től szept. 9-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

MENÜ szeptember 5. szeptember 6. szeptember 7. szeptember 8. szeptember 9.

„A”
950 Ft

Pulykaragu
leves

Marhahúsleves
cérnametélttel

Őszibarack-
krémleves Karalábéleves Grízgaluska

leves

Burgonyás
tészta,

savanyúság

Főtt marhaszelet,
gyümölcsmártás, 

pirított dara

Zöldborsós 
csirkemáj,

rizs

Stefánia vagdalt,
hagymás

törtburgonya
Rakott brokkoli

csirkehússal

„B”
950 Ft

Tavaszi
zöldségleves

Marhahúsleves
cérnametélttel

Őszibarack-
krémleves Karalábéleves Grízgaluska

leves

Búbos szelet,
bugaci saláta

Sült csirkecomb,
rizibizi,

savanyúság

Rántott borda,
majonézes

burgonyasaláta

Paradicsomos-
cukkinis penne,

sajttal

Sertéspörkölt
tarhonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

(01660)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 – 450.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(01668)

KÖZELEG AZ ISKOLAKEZDÉS ÉS PÉNZRE VAN SZÜKSÉGE?
Igényelje a DUNAFÖLDVÁR és 

VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET kirendeltségeinél!
Takarék Személyi Kölcsön
Szabad felhasználású forint hitel, egyszerűen, ingatlanfedezet 
nélkül, akár az iskolakezdési költségek fi nanszírozására is!
Hitelösszeg: 100.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig

THM értéke:
1 millió forint alatti   kölcsönösszeg esetén: 17,83%
1 millió forint feletti   kölcsönösszeg esetén: 14,23%

Érdeklődjön AKCIÓS TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN iránt is, 
kedvező kamat feltételek!

THM értéke:
1 millió forint alatti   kölcsönösszeg esetén: 11,79%
1 millió forint feletti   kölcsönösszeg esetén: 10,72%

A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatt ételnek! 
Bővebb tájékoztatásért keresse fel kirendeltségeinket!

(01669)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–30/505–52–49

Az akció 2016. szeptember 1–30-ig tart.
(01656)

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

„Migrációs válság és 
az európai válaszok!”

Előadó: Nógrádi György, 
biztonságpolitikai szakértő

Időpont: 2016. szeptember 13. 
(kedd) 18:30 óra

Helyszín: Szekszárd, Babits 
Mihály Kulturális Központ

Tisztelettel várjuk Önöket!
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 5. (hétfő) 14-16 
óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján, telefon: +36-74/504-102.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10-12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 13. (kedd) 16 óra.
Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16-
17 óráig. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Informatikai Szakközépisko-
la (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 
16-17 óráig. Babits M. Ált. Isk. 
(Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18-19 
óráig. Babits M. Kult. Központ, 
Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16-
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17-18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó hétfőjén 17-18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Gy. A. u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Ált. Isk. (Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő

X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17-
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17-18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17-18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
A hónap második keddjén 17-
18 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Szeptember 4., vasárnap
15:00 –  A kis kedvencek titkos 

élete
17:00 –  Vaksötét
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás
Szeptember 5., hétfő
17:00 – A zátony
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás
Szeptember 6., kedd
17:00 –  A zátony
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás
Szeptember 7., szerda
17:00 –  A zátony

19:00 –  A mestergyilkos  
– Feltámadás

Szeptember 8., csütörtök
17:00 – Kilenc élet
19:00 –  Sully – Csoda a Hudson 

folyónál
Szeptember 9., péntek
15:00 – Kilenc élet
16:30 –  Suicide Squad  

– Öngyilkos osztag
19:00 –  Sully – Csoda a Hudson 

folyónál
Szeptember 10., szombat
15:00 – Kilenc élet
16:30 –  Suicide Squad  

– Öngyilkos osztag
19:00 –  Sully – Csoda a Hudson 

folyónál

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete és az 
Országos Vérellátó Állomás értesíti kedves véradóit, leendő véradóit, 

hogy 2016. szeptember 5-én hétfőn, és október 3-án hétfőn, 
08:00 – 19:00 óráig lesz véradásra lehetőség Szekszárdon 

a Véradó Állomáson Béri Balogh Á. u. 5–7.
Minden héten pénteken 08:00 – 15:00 óráig lesz véradási lehetőség 

Szekszárdon a Véradó Állomáson. 
Kérjük minél többen jöjjenek el , hogy ezzel is biztonságossá tudjuk 

tenni a hazai vérellátást. 
Köszönettel: a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK – 2016. SZEPTEMBER 15–18.
Hagyomány, bor és művészet. Négy napon át igényes programokkal, 

kiállításokkal, koncertekkel, hagyományőrző kézműves vásárral, 
tájegységre jellemző ételkínálattal várjuk a vendégeket. 

A Borudvarban szekszárdi borászok kínálják a hegy levét.
Fellép az Omega, a 30Y, a Hooligans és még sokan mások.

Részletes program a Szekszárdi Vasárnap szeptember 11-i számában.

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 8., csütörtök
17:00 – Retkes Tamás „Tíz év” 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Bakta galéria. A Szekszárdi Fotóklub 
tagjának Szekszárdról készült fotó-
inak interaktív kiállítása. A tárlatot 
Ódor János múzeum-igazgató nyit-
ja meg. Megtekinthető szeptember 
30-ig, az intézmény nyitvatartási 
idejében.

Szeptember 15., csütörtök
19:00 – ExperiDance: Ezeregyév
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Színházterem. A történelem ex-
tázisa 21 táncképben. A darab, 
amellyel Magyarország az ezred-
fordulót ünnepelte. 

Jegyár: 4400 Ft.

Szeptember 16., péntek
19:00 – 10 éves a Muslinca Kórus

Babits Mihály Kulturális Központ, 
Színházterem. Mikó István–Kis Pál 
István: A VIDÁM BORISSZÁK – 
borvirág-kantáta. Közreműködnek: 
Mikó István, Győri Péter, Rusz Mi-
lán, Suha Kálmán, valamint a Mus-
linca Kórus énekes szólistái. Művé-
szeti vezető: Lányi Péter. 

Jegyár: 2500 Ft.

Szeptember 17., szombat
11:00 – Szalóki Ági: Körforgás 
– gyermek koncert, Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem. 
A Körforgás zenei anyagát énekelt 
versek alkotják, többek között Jó-
zsef Attila, Tamkó Sirató Károly és 
Garaczi László költeményei. Zene-
szerzők: Szalóki Ági és Fenyvesi 
Márton. 

Jegyár: 1800, 2000, 2200 Ft.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Alisca u. 34. 

1 db 55 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Béri B. Á. u. 71.

1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/1

1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 15. (csütörtök) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 4.
(vasárnap)

Szeptember 5.
(hétfő)

Szeptember 6.
(kedd)

Szeptember 7.
(szerda)

Szeptember 8.
(csütörtök)

Szeptember 9.
(péntek)

Szeptember 10.
(szombat)

közepesen felhős, kánikula 
max. 32o , min. 14o

zivatar, hidegfront erős széllel
max. 26o , min. 17o

zápor, szeles nap 
max. 27o , min. 15o

gyengén felhős, szeles nap
max. 28o , min. 13o

derült
max. 29o , min. 14o

gyengén felhős
max. 30o , min. 14o

gyengén felhős
max. 30o , min. 14o

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 4. (vasárnap) – Rozália, Róza
Rozália: olasz eredetű; jelentése: rózsa.
Róza: latin eredetű; jelentése: rózsa.

Szeptember 5. (hétfő) – Viktor, Lőrinc
Viktor: latin eredetű; jelentése: győző, győztes. 
Lőrinc: latin eredetű; jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi; babérkoszo-
rúval díszített.

Szeptember 6. (kedd) – Zakariás
Zakariás: héber-latin eredetű; jelentése: Jahve emlékezik.

Szeptember 7. (szerda) – Regina
Regina: latin eredetű; jelentése: királynő.

Szeptember 8. (csütörtök) – Mária, Adrienn
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Adrienn: latin-francia eredetű; jelentése: hadriai.

Szeptember 9. (péntek) – Ádám
Ádám: sumér-héber eredetű; jelentése: atyám.

Szeptember 10. (szombat) – Nikolett, Hunor
Nikolett: német-görög-szláv-olasz eredetű; jelentése: győzelem + nép.
Hunor: török-magyar eredetű; jelentése: onogur (népnév).

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(01655)

iroda@slimrisk.hu
www.slimrisk.hu

HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– ÓRA – ÉKSZER – RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

FESTMÉNY-
MŰTÁRGY

(01661)

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete szervezői felhívják 

a civil szervezetek és intézmények figyelmét a 2016. szeptember 27–28.
között a Szent István téren megrendezendő eseményre,
melyre várják a szervezetek, intézmények jelentkezését,  
akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek,

illetve önálló programelemmel is készülhetnek.
További információ kérhető: Pócs Margit közművelődési és civil 

kapcsolatok referensétől telefonon: +36–30/632–3266; +36–74/504–119 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban

Jelentkezni lehet szeptember 19-ig (12:00 óráig)
a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkáránál Gaálné Hoffercsik Dóránál 

telefonon: +36–74/511–721, mentalmuhely@gmail.com e-mail címen
vagy személyesen: a Mentálhigiénés Műhely irodájában

a Babits Mihály Kulturális Központban.



2016. szeptember 4.32

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01652)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(01662)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01658)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

(01657)


