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Papíron is magyarok
A határon túli magyarok egy-
szerűsített honosítását lehe-
tővé tevő LXIV. törvény öt 
évvel ezelőtt lépett hatályba. 
Azóta csak Szekszárdon közel 
1100-an tették le az állampol-
gársági esküt – legutóbb, au-
gusztus 16-án tíz nemzettár-
sunk lett papíron is magyar.

A megyeszékhely református 
templomában, a vasárnapi isten-
tiszteletet követően megtartott 
ünnepségen előbb Parrag Ferenc-
né anyakönyvvezető köszöntötte 
az új állampolgárokat és a gyü-
lekezet tagjait, majd a Himnusz 
elhangzása és az eskü után Ács 
Rezső polgármester tűzte fel a 
nemzeti színű szalagokat és adta 

át a magyar állampolgárságot 
igazoló okiratokat tíz erdélyi és 
kárpátaljai nemzettársunknak.

Szekszárd neves szülötte, Ba-
bits Mihály Hazám című versét 
Orbán György előadóművész 
tolmácsolásában hallgathattuk 
meg a jelenlévők, majd Ács Rezső 
szólt az esküt tevőkhöz. A polgár-
mester örömét fejezte ki, hogy új 
magyar állampolgárként elsőként 
gratulálhatott nekik, és köszöne-
tét fejezte ki, amiért Szekszárd 
városát választották állampolgár-
sági esküjük helyszíneként.

– Az új magyar kormány első 
intézkedéseinek egyike volt 2010 
májusában a magyar állampol-
gárságról szóló törvény módo-
sítása, amely 2011. január 1-jé-

től lehetővé teszi a határon túli 
magyarok egyszerűsített, ked-
vezményes honosítását – emlé-
keztetett a polgármester. – Azóta 
közel 750 ezren tettek állampol-
gársági esküt Magyarországon, 
vagy a külképviseleteken, ebből 
ezernél is többen Szekszárdon, 
ebben a kicsi, de vendégszerető 
városban, ahol tiszteltbeli polgá-
rokká fogadták őket.

Ács Rezső hangsúlyozta: 
mindent visszaadni nem lehet, 
de Magyarország erkölcsi köte-
lessége, hogy tompítsa a háború 
után az anyaországtól elszakí-
tott területeken élők fájdalmát. 
„Ezek az emberek nem anyagi 
haszonszerzés miatt, hanem 
erkölcsi okokból szeretnének 
ismét magyar állampolgárok 
lenni, hogy saját országukban 
élve is érezzék, a magyar nem-
zet részei” – mondta.

– Hajnalban érkeztem haza 
a bánsági Lugosról – folytatta a 

polgármester. – A zömében ro-
mánok lakta, 40 ezres településen 
egy beszélgetés során az alábbi 
mondat ütötte meg a fülemet: 
„Hidd el, a Magyarországon élők 
nem is tudják igazán, mit jelent 
magyarnak lenni!” Azt hiszen, 
ezzel egyet kell értenem. Amíg 
mi természetesnek vesszük, ad-
dig az elcsatolt területeken élők 
küzdenek magyarságuk, nyelv-
használatuk megtartásáért. Teszi 
ezt sokszor igen mostoha körül-
mények, nélkülözések közepette, 
mint azt a közelmúltban magam 
is megtapasztalhattam a szek-
szárdi önkormányzat által anya-
gilag is támogatott kárpátaljai 
településen, Nagyberegen.

Ács Rezső köszönetet mon-
dott a református gyülekezetnek 
az ünnephez méltó helyszín biz-
tosításáért, majd a város ajándé-
kait – játékokat, virágcsokrot és 
bort – nyújtott át a most esküt 
tevőknek. Fekete

Azonnali hatállyal felmondtak az Alfa-Novának
A szekszárdi közgyűlés kedden 
délelőtt döntött arról, hogy 
felmondja az Alfa-Nova Kft.-
vel kötött szolgáltatói szerző-
dést. A jövőben a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. biztosítja 
majd – mintegy 5600 lakásban 
– a távfűtést és meleg vizet.

A zárt ülésen meghozott hatá-
rozatról röviddel később Ács 
Rezső tájékoztatta a sajtó kép-
viselőit és rajtuk keresztül a 
szekszárdiakat. A polgármester 
elmondta: az utóbbi időben az 
Alfa-Nova Kft. és a város kap-
csolata megromlott, miután a 

cégnek több peres eljárása van 
önkormányzati tulajdonú vál-
lalkozásokkal szemben. A több 
beszállítónak tartozó vagy késve 
fizető, dunaújvárosi székhelyű 
vállalat számára az energiahi-
vatal tavaly gázszolgáltatót jelölt 
ki, így volt biztosított a szolgál-
tatás a tolnai megyeszékhelyen 
is. Közben a hivatal és a megyei 
kormányhivatal is garanciákat 
kért a biztonságos szolgáltatá-
sért felelős önkormányzattól, 
az pedig az Alfa-Nova Kft-től. 
Miután a cég erre nem volt haj-
landó, illetve az általa megjelölt 
gázszolgáltató a cégcsoport 

érdekeltségi körébe tartozik, a 
város nem látta biztosítottnak a 
zavartalan működést, és azon-
nali hatállyal felmondta a 2019-
ig élő szolgáltatói szerződést.

– Ilyen feltételekkel nem me-
hettünk bele a 2015/16-os fűtési 
szezonba, ezért volt fontos az 
azonnali döntés – mondta Ács 
Rezső, aki hangsúlyozta azt is: a 
képviselők egyhangú szavazással 
támogatták a váltást. – Ettől a 
naptól a Szekszárdi Vagyonkeze-
lő Kft. végzi majd a távhőszolgál-
tatást mintegy 16 ezer szekszárdi 
lakos számára. Az átadás-átvétel 
a déli és a Kadarka utcai fűtőmű-

nél azonnal megkezdődött. A 
vagyonkezelő a teljes dolgozói 
létszámot, vagyis a mintegy 50 
embert átveszi az Alfa-Nova 
Kft.-től, így a szolgáltatás szak-
mai háttere is biztosított lesz. 
A következő napokban-hetek-
ben megkötjük a szerződéseket 
a gáz- és áramszolgáltatókkal, 
hogy a fűtési idény októberi 
indulására minden készen áll-
jon – mondta el a polgármester. 
Hozzátette: az önkormányzat 
a távfűtött társasházakban és a 
Szekszárdi Vasárnapon keresz-
tül informálja majd a lakosságot 
a további teendőkről. - fl -

Világbajnokság rendezésére is pályázhat Őcsény
A versenyzők helyszíni véleménye, a 
Nemzetközi Vitorlázórepülő Szövetség 
(FAI) két ellenőrének jelentése és külön-
féle internetes blogok mind arról tanús-
kodnak, hogy az őcsényi repülőtéren a 
magyar szervezőbizottság szakmailag, 
szervezésileg kifogástalan Európa-baj-
nokságot rendezett július 12-e és 25-e 
között. A siker akár egy világbajnok-
ság-rendezésig is repítheti Őcsényt.

A nemrégiben lezajlott verseny sikerének 
talán legfőbb hozadéka, hogy a közel félezer 
versenyzőből, kísérőből, hozzátartozóból 
sokan visszatérhetnek, hogy a repülést és 
a kikapcsolódást összekapcsolva akár több 
hetet is Szekszárdon és a Sárközben, annak 
vonzáskörzetében eltöltsenek. 

A Magyar Vitorlázórepülő Szövetség 
az Őcsényi Repülőklubbal közösen már 
egy újabb nagy nemzetközi verseny meg-
rendezésére is kandidálhat, erre kaptak 
biztatást számos ország versenyzőjétől a 
rendezvény idején, s ezt az „alulról” érke-
ző véleményt a FAI illetékesei is megerő-
sítették. Az orosz versenyzők szerint pedig 
ideális helyszíne lenne Őcsény akár egy vi-
lágbajnokságnak is. 

A sikeres rendezés hátteréről, az Eu-
rópa-bajnokság érdekességeiről Kovács 
Mihályt, a kontinensviadal szervezőbi-
zottságának tagját, az Őcsényi Repülőklub 
elnökét kérdeztük.

– Jól sikerült, sok látogatót vonzó repülő-
nap vezette fel a 18. Vitorlázó Európa-baj-
nokságot, ám a versenynapokon már gyé-
rebbnek mutatkozott az érdeklődés.

– A repülőnap programjai legalább négy-
ezer embert vonzottak, ám az Eb-verseny-
sorozat rajtjai és érkezései valóban a várt-
nál kevesebb embert érdekeltek. Megeshet, 
hogy még jobban, még több helyen kellett 
volna hirdetnünk, mint azt a verseny előtti 
hetekben tettük.

– Ha csak a résztvevők, a nemzetek és a 
gépek számát vesszük alapul, mekkora Eb-
nek számít az őcsényi verseny nemzetközi 
összehasonlításban?

– Ha nem is értünk el rekordokat, tény, 
hogy az utóbbi évek egyik legkiemelkedőbb 
kontinensviadala zajlott Magyarországon, 
itt nálunk, Őcsényben: 21 országból 82 gép 
érkezett és 112 versenyző indult. Fontos 
volt, hogy a tavalyi, főpróbának számító 
országos bajnokságon, ami egyben elő-Eu-
rópa-bajnokság is volt, jól vizsgáztunk, a jó 
hírünk tovább terjedt.

– Annak, ami egy Európa-bajnokságon 
a minimális elvárás, több mint a dupláját 
repülték a versenyzők. Ez a versenysorozat 
ideje alatti, a vitorlázórepülésnek igen ked-
vező időjárási viszonyoknak is nagyban kö-
szönhető?

– Igen, és ennek persze nagyon örültek 
is a versenyzők. Összességében roppant 
fárasztó volt számukra ez az Eb, ritkán for-
dul elő ugyanis egy ilyen rangos versenyen, 
hogy szinte zsinórban négy egymást követő 
napon repülhetnek. Itt most megtörtént… 
Egyébként a rendelkezésre álló 12 nap alatt 
kilenc versenyt tudtunk megrendezni, ami 
bőven az átlagon felüli, ritka lehetőség.

– Csúcsok születtek?
– Sajnos nem, de a megszokottól elté-

rően nagy átlagsebességeket produkáltak 
a versenyzők. 149 km/órás sebességet is 
elérve teljesítettek a repülési feladatokat a 
pilóták, átlagosan 300 km körül repültek 
minden nap, de többen teljesítettek 400 
km felett. 660 km volt a legnagyobb kiírt 
távolság, amit teljesítettek is jó néhányan. 
A legnépszerűbb útvonalak a magyar sport-
repülésben általában az Alföldre esnek, ott 
szeret repülni mindenki. Most is elrepültek 
Békéscsabáig, a Tisza mellett is valameny-
nyire fölmentek. Az észak-magyarországi 
hegyek felé most nem tudtak repülni – az 
időjárás ehhez nem volt megfelelő akkor –, 
de a Mecseket például megjárták.

– Hogy milyen színvonalú egy verseny, az 
a feladat-meghatározástól és a gépek felvon-

tatásának gyorsaságától, a szervezettségétől, 
a kiszolgálás milyenségétől is függ. Úgy hír-
lik, sikerült ebben nagyot alkotniuk a szer-
vezőknek, amivel maguk mellé állították a 
mezőnyt és a FIA ellenőrei is csettintettek...

– A területi és a nemzeti bajnokságokon 
is jól bevált feladatokat írt elő Rumper Ist-
ván és Surányi Zoltán, akik egyébként or-
szágosan is elismert feladat-összeállítók. 
Hibátlanul dolgoztak, közmegelégedésre 
kerültek kiírásra a feladatok, a versenyzők 
egyszer sem panaszkodtak, hogy „nem 
erre kellett volna menni, hanem arra”. A 
versenygépek kiszolgálására pedig megle-
petéssel rukkoltunk elő, úgynevezett „tur-
bós smelákokat”, 500 lóerős mezőgazdasági 
repülőgépeket sikerült idehoznunk az Eb 
idejére, amelyek vontatásra is alkalmasak. 
Ennek örültek a pilóták, hisz általában a 
komolyabb versenyeken is „csak” 200-300 
lóerős repülőgépek végzik ezt a feladatot. Itt 
fontos megemlítenem Takács Miklós nevét 
az Aerotechnikától, mert nélküle ez az újí-
tás aligha valósulhatott volna meg.

– Mennyire számít meglepetésnek az, hogy 
a lengyel pilóták a németeknél és a franciák-
nál is jobban szerepeltek?

– A lengyelek már az elmúlt években is 
nagyon feljöttek a szűkebb élmezőnybe, itt, 
Őcsényben pedig egyenesen remekeltek. 
Nagy volt a versengés az első tízbe kerülé-
sért, párszáz pontos különbségek döntöttek 
a 8-10 ország versenyzői között.

– Egy magyar fért be az első tízbe, Szabó 
Péter (18 m-es kategória), ő nyolcadik lett. 
Utána két 13. hely (Halász László 18 m, Sza-
bó Anna–Kiss Dániel 20 m, kétüléses gép) 
a legjobb magyar szereplés. Ennek tükrében 
hogyan értékelhető a mieink szereplése?

– Korábbi világbajnokunk, Gulyás 
György sajnos nem tudott részt venni az 
Eb-n. A fiatalabb versenyzők most nem 
tudták az a teljesítményt kihozni, ami 
bennük van, de több egyéni versenyzőnk-
ben, vagy éppen párosunkban benne van 
a mostaninál jobb szereplése lehetősége – 
akár már a következő világversenyek va-
lamelyikén is.

Makoto Ichikawa japán pilóta az őcsényi 
EB-n is megjelent, bízva abban, hogy itt is 
elindulhat „versenyen kívül”. Az itteni szer-
vezők nem mondtak neki nemet. Ichikawa 
egyébiránt oda látogat el, ahol megérzése 
szerint a közeljövőben akár világbajnoksá-
got is rendezhetek. Lehet, hogy már tudott, 
sejtett valamit…

 B. Gy.

Kovács Mihály, az Őcsényi Repülőklub 
elnöke

FO
TÓ

: A
 S

ZE
RV

EZ
Ő

K
TŐ

L

Az új magyar állampolgárok
Augusztus 16-án állampolgársági esküt tett Szekszárdon az er-
délyi Déváról és Marosvásárhelyről érkezett, Szekszárdon dol-
gozó család, Albert Mária Krisztina, Albert Mária Magdolna, 
Albert Márton, Albert Márton Tamás és Gumka Zoltán Attila, 
a Segesváron született Goga Aneliese Annemari , akinek szülei 
Faddon élnek és már magyar állampolgárok, valamint az Ung-
váron született, Técsőn élő Kaszó Edit, a szekszárdi reformá-
tus lelkész édesanyja. Erdélyből, Kovászna megyéből érkezett 
a Zombán élő Muscalu György és Szőcs Melinda, és most tett 
esküt a Maroshévízen született Szathmári Mária Elena, akinek 
férje és gyermeke már magyar állampolgárok.

Az elmúlt években Szekszárdon magyar állampolgársági esküt 
tevők zöme a Vajdaságból és Erdélyből, a legnagyobb számban a 
testvérvárosokból, Óbecséről és Lugosról érkezett.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2014.
I. ÖNKORMÁNYZAT, KÖZIGAZGATÁS
Január 1.
Több ezren voltak kíváncsiak a szek-
szárdi örömünnepre, amely a megújult 
Béla király téren zajlott. A Tücsök Zenés 
Színpad műsora, Eszterbauer János, a 
borászok céhe vezetőjének jó kívánságai, 
és dr. Kaszó Gyula református tisztele-
tes áldása után Horváth István polgár-
mester kívánt sikeres, boldog esztendőt, 
majd látványos tűzijáték vette kezdetét 
Somló Tamás koncertje előtt.

Január 15.
A kormány döntésének megfelelően a 
város adósság nélkül vághatott neki az 
évnek, jelentette ki Hende Csaba hon-
védelmi miniszter Szekszárdon. Ezentúl 
fejlesztésre, gazdaságélénkítésre, mun-
kahelyteremtésre koncentrálhatnak. 
Ács Rezső alpolgármester köszönetet 
mondott az intézkedésért, amelynek 
révén új beruházásokat tervezhetnek.

Január 16.
A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat, 
valamint a Polip Ifjúsági Egyesület 
szervezésében ismét összemérték tudá-
sukat a diákpolgármesteri poszt meg-
szerzéséért a városi diákönkormányza-
ti vezetők. Az új diákpolgármester Pap 
Péter lett, a titkári feladatokat Fábián 
Nikoletta látja el 2015 decemberéig.

Január 17.
A Dózsa György utca 1. szám alatt Kon-
taktpont Ifjúságsegítő Hálózati Iroda 
nyílt, amelyet az Új Nemzedék Jövő-
jéért program koordinációjáért felelős 
miniszteri biztos, dr. Mihalovics Péter, 
Ács Rezső alpolgármester és dr. Braun 
Márton országgyűlési képviselő adott át.

Január 21.
Ács Rezső alpolgármester sajtótájékoz-
tatón jelentette be, hogy az Egyesült 
Regionális Önkormányzati Víziköz-
mű Zrt. (ERÖV) megkapta a műkö-
dési engedélyt a Magyar Energetikai 
és Közműszabályozási Hivataltól. Az 
integráció következtében Tolna megye 
lakosságának több mint 60%-át látja el 
a cég ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás-
sal. Ács Rezső köszönetet mondott az 
ERÖV Zrt. vezérigazgatójának, Artim 
Andrásnénak az elért eredményekért, 
a magas színvonalú szakmai munká-
ért. Az alpolgármester Horváth István 
polgármester segítségét is megköszönte, 
aki sokat tett az összefogás megvalósu-
lásáért.

Január 21.
11. alkalommal emlékeztek meg vá-
rosunkban Mészöly Miklós íróról. A 
születésének 93. évfordulóján tartott 
eseménynek az Agóra Művészetek 
Háza adott otthont. A megnyitón Csil-
lagné Szánthó Polixéna humánbizott-
sági elnök elemezte az elmúlt alkalmak 
kiemelkedő eseményeit, majd Baranyai 
László író a szekszárdi programok vál-
tozatosságáról szólt. Szkárosi Endre 
Mészöly-díjas író az időközben elhunyt 
Fogarassy Miklós irodalomtörténész 
életművéből idézett néhány kiadatlan 
szemelvényt. Ódor János múzeumigaz-

gató moderálásában „Mészöly Miklós, 
az író, a mester és az ember” címmel 
az egykori tanítvánnyal, Nádas Péter 
íróval beszélgetett Szörényi László iro-
dalomtörténész. A Mészöly Miklós-em-
lékplakettet 2014-ben A Pad Irodalmi, 
Művészeti és Kulturális Egyesületnek 
ítélték oda, amelyet Csillagné Szánthó 
Polixéna adott át. A Mészöly Miklós 
Egyesület döntése alapján a Mészöly 
Miklós-díjat Borbély Szilárd Csoko-
nai-,  József Attila- és Déry Tibor-díjas 
író, költő érdemelte ki. A szülőházon 
elhelyezett emléktáblánál az előző évi 
Mészöly-emlékplakettes, Németh Judit 
emlékezett az íróra, majd beszélgetős 
délutánra került sor az Irodalom háza 
Mészöly Miklós Emlékházban, ahol 
Ódor János és Szörényi László beszél-
getett a kitüntetettekkel. A megemlé-
kezés Polcz Alaine könyvtombolájával 
ért véget. Az emléknap előrendezvénye 
a hagyományos vers- és prózamondó 
verseny volt, amelynek legjobbjai az 
emléknapon előadták a nyertes Mé-
szöly-műveket. Az események főszerve-
zője ezúttal is a korábban Mészöly-em-
lékplakettet elnyert Pócs Margit volt.

Január 31.
Horváth István polgármester fogadta 
Hatala József tábornokot, Garamvöl-
gyi László dandártábornokot és Balogh 
Lászlót, a Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület elnökét ab-
ból az alkalomból, hogy a mozgalom-
nak köszönhetően 90%-kal csökkent 
a tanyabetörések és lopások száma a 
borvidéken. A tagok eredményesen 
működtek közre a kiváló felderítési 
eredményeket elérő rendőrséggel, s 
döntő szerepet vállalnak a bűnmegelő-
zésben. A polgármester tudatta, hogy a 
város tulajdonába visszakerült lőteret 
lövészklubbá alakítják, majd Hatala Jó-
zsef, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
miniszteri biztosa kijelentette, hogy a 
költségvetés 200 millió forintot biztosít 
bűnmegelőzési feladatok ellátására.

Február 7.
Ezen a napon 13-an lettek hazánk állam-
polgárai Szekszárdon. Akadt közöttük 
segesvári származású, és többen érkeztek 
testvértelepülésünkről, Óbecséről. 2011 
óta több mint 500 határon túli magyar 
tett ünnepélyes esküt városunkban.

Február 12–14.
Szekszárd költségvetéséről, illetve a 
2010-14 között megvalósult beruházá-
sokról, a folyamatban levő és tervezett 
fejlesztésekről tartott hagyományos fó-
rumokat a város közéleti személyisége-
inek, legnagyobb adózóinak és vállalko-
zóinak Horváth István polgármester és 
Ács Rezső alpolgármester. Hangsúlyoz-
ták, hogy Szekszárd vagyona 3 milliárd 
forinttal nőtt a 4 év során. A költségve-
tés teljesítésén túl szó esett a fejlesztési 
eredményekről is. A nagyberuházások 
mellett volt útburkolat-építés, -javítás, 
parkoló- és járdajavítás, csapadékvíz-el-
vezetők tisztítása, távhőrendszer re-
konstrukciója, a Baka István Általános 
Iskola tornatermének korszerűsítése, a 
Mérey idősek otthona és óvoda 159 mil-

liós beruházása, a két épület napelemes, 
napkollektoros korszerűsítése, nyílászá-
rók cseréje, a Bajcsy-óvoda, a Wosins-
ky-óvoda  és a városi bölcsőde fejlesz-
tése, térfigyelők elhelyezése, új sírhelyek 
kialakítása, a szurdok-program, új ivó-
vízbázis létrehozásának megindítása, 
közvilágítás, játszótér-korszerűsítés, az 
ERÖV Zrt. létrehozása.

Február 14.
Az Erzsébet-program eredményeiről 
és a pályázati lehetőségekről számolt be 
városunkban Nagy Anna kormányszó-
vivő. Horváth István polgármester és 
Tóth Ferenc kormánymegbízott pedig 
a pályázatok helyi szintű eredményeiről 
adott tájékoztatást.

Február 26.
A betöréses és besurranásos lopások 
csökkenését kívánja elérni az újváros 
északi részén a rendőrség, mondta dr. 
Pilisi Gábor városi rendőrkapitány, aki 
Horváth István polgármesterrel együtt 
sajtótájékoztatót tartott a rendőri és 
közfelügyeleti jelenlét megerősítéséről.

Március 1.
Halmai-Nagy Róbertet nevezte ki a 
város közgyűlése a Babits Mihály Kul-
turális Központ új igazgatójává. A volt 
vezető, Matókné Kapási Julianna szak-
mai munkájára a jövőben is számítanak.

Március 3.
Korszerű természettudományos la-
boratórium állt a diákok és tanárok 
szolgálatába az I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskolában. A 
labor az Új Széchenyi Terv keretében, a 
„Barátságban a természettel” program-
ban valósult meg. Az átadáson részt vett 
dr. Hoffmann Rózsa államtitkár, Hor-
váth István polgármester, Gerzsei Péter 
tankerületi felügyelő és az intézmény 
igazgatója, Hajós Éva. A laboratórium-
ban Kovács Győző tudós informatikus 
hagyatékából tárlatot rendeztek be.

Március 7.
A Wosinsky Mór Megyei múzeum 
korábbi járművét korszerű minibusz-
ra cserélte a város önkormányzata, 
amelyet Horváth István polgármester 
adott át a múzeum igazgatójának, Ódor 
János Gábornak.

Március 14.
Elkészült a 35 éve közmegelégedésre 
működő Perczel utcai városi bölcsőde 
bővítése és fejlesztése. Horváth István 
polgármester az átadó ünnepségen el-
mondta: a létesítmény a szekszárdi ter-
vező és kivitelező cégek munkája révén 
95,7 millió forintból bővült, amelyből 
az önkormányzati önerő 4,7 millió fo-
rintot tett ki. Rimai Rudolfné bölcső-
devezető örömmel nyugtázta, hogy 2 
csoportszobával és vizesblokkal bő-
vülhettek, valamint a férőhelyek száma 
125-re emelkedett és 5 munkahelyet is 
teremtett a város.

Március 19.
Fontos, hogy a lakosság is teljes és kor-
rekt képet kapjon a városvezetés mun-

kájáról, ezért a hagyományokhoz híven 
lakossági fórumot tartott Szekszárd 
elmúlt évi gazdálkodásáról és terve-
iről Horváth István polgármester és 
Ács Rezső alpolgármester a zsúfolásig 
megtelt Művészetek Házában.

Április 2.
A 2014. évi költségvetésből 200 millió 
forintot fordít az önkormányzat járda 
és útépítésre, amely beruházások 20 
utcát érintenek, jelentette be Horváth 
István polgármester.

Április 6.
Kétharmados győzelmet aratott a Fi-
desz-KDNP az országgyűlési képvise-
lő választáson. A kormánypártok 193 
mandátumot szereztek. A szekszárdi 
választókerület képviselője ismét Hor-
váth István lett.

Április 18.
Szekszárd városa megkapta a Mű-
emlékek és Műemléki Együttesek 
Nemzetközi Tanácsának, valamint az 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsá-
gának elismerését a Vármegyeháza ki-
emelkedő és példamutató hasznosítása, 
helyreállítása és revitalizációja munká-
lataiért. A díjat a Corvinus Egyetemen 
Ács Rezső alpolgármester vette át.

Április 18.
A húsvéti előszezonban megnyílt a 
Szekszárdi Családbarát Strand-, Él-
mény és Termálfürdő, ahol az üzemel-
tető Víz- és Csatornamű Kft. rendezvé-
nyekkel várta a látogatókat, amelyen az 
Új Nemzedék Kontakt Iroda és a gyer-
mekjóléti központ a sportközponttal 
együtt családi napot szervezett.

Április 29.
Az Agóra Művészetek Házában tartott 
ünnepségen iktatta be május 1-jei ha-
tállyal Bakondi György  tű. altábor-
nagy, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója dr. 
Balázs Gábor tűzoltó ezredest a megyei 
katasztrófavédelem igazgatójává. Ács 
Rezső alpolgármester az önkormányzat 
nevében a Flórián-napi ünnepségen 3 
szekszárdi hivatásos tűzoltót részesített 
elismerésben: Balogh Attila, Nyúl 
Zsolt és Vörös Csaba zászlósokat. Az 
ünnepen felavatott, a tűzoltók védő-
szentjét ábrázoló, Törő György készí-
tette műalkotás közadakozásból jött 
létre.

Május 1.
A Babits rendezésében, a kitűnő kora 
nyári időben színes programok várták 
a Prométheusz parkba látogatókat a 
Városi majálison 10-23 óráig. A színes 
programokat több ezren keresték fel.

Május 6.
Szekszárdra látogatott dr. Harrach Pé-
ter, a KDNP alelnöke és dr. Schöpflin 
György európai parlamenti képviselő. 
A kulturális központban tartott tanács-
kozáson a vendéglátó város vezetése, 
Horváth István és Ács Rezső tájékoz-
tatást adott az elért eredményekről és 
tennivalókról.

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 23-ai rejtvényünk megfejtése: Hunyady Sándor, Lovagias ügy

ÚJ SZÍNHÁZI ÉVAD
MÚZSA BÉRLET
•  Bohumil Hrabal: Szigorúan elle-

nőrzött vonatok – Csiky Gergely 
Színház Kaposvár

•  Wass Albert: A funtineli boszor-
kány – Új Színház Budapest

•  Barillet – Grédy: A kaktusz virága – 
Bánfalvy Stúdió Budapest

•  Giorgio Pianosa: Mert a mamának 
így jó! – Új Színház Budapest

ORFEUM BÉRLET
•  Peter Shaffer: Amadeus – Orlai 

Produkció Budapest
•  Ray Cooney: Ma estére szabad 

a kecó, avagy londoni szextett – 
Bánfalvy Stúdió Budapest

•  Albert Péter: Hangemberek – Új 
Színház Budapest

•  Kálmán Imre: Cigányprímás – 
Turay Ida Színház

PÓDIUM BÉRLET:
•  Szerelem? – Piros Ildikó estje Az 

igazat mondd, ne csak a valódit – 
Eperjes Károly estje

•  Radnóti napló – Bálint András 
estje

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS:
•  Egy darabot a szívemből – musical 

Máté Péter és S. Nagy István dalaival 
– Pannon Várszínház Veszprém

ÓVODÁS BÉRLET:
•  Fésüs Éva: Kíváncsi királykisasszony 

– zenés mesejáték – Zenthe Ferenc 
Színház – Salgótarján

•  Aladdin – zenés mesejáték – 
Turay Ida Színház Budapest

•  Dzsungelmese, avagy a kisoroszlán 
keresi a sörényét – bábelőadás – Bó-
bita Bábszínház – Pécs

•  Grimm mese alapján: Békaherceg – 
Pódium Színház Budapest

KISISKOLÁS ÉS KISISKOLÁS PLUSZ 
BÉRLET:
• Fésüs Éva: Kíváncsi királykisasszony
• Aladdin - zenés mesejáték
•  Presser Gábor – Csétényi Anikó: A 

piros esernyő – Nevesincs Színház
• Grimm mese alapján: Békaherceg

BÉRLETVÁSÁRLÁS
A 2014/15-ös évadban bérlettel ren-
delkező látogatóink a tavalyival meg-
egyező árakon megújíthatják helyeiket, 
amennyiben ugyanarra a bérletre és 
székre szeretnének bérletet váltani. A 
bérletek megújítási ideje: augusztus 26., 
szerda 20 óráig. A bérleteket azon a né-
ven tudjuk megújítani, amelyik néven 
nálunk az adatbázisban szerepel, azaz, 
amilyen néven tavaly vásárolták.
A Múzsa és az Orfeum bérletekre az 
új bérleteseink augusztus 27., csütör-
tök 14 órától szeptember 12., szombat 
20 óráig válthatják meg bérleteiket. Az 
újonnan meghirdetett Pódium bérletre 
augusztus 6-tól lehet jelentkezni.



6 72015. augusztus 23. 2015. augusztus 23.ARANYKÖNYV ARANYKÖNYV

Május 16.
Horváth István és Győrffy Balázs or-
szággyűlési képviselők tájékoztatást 
tartottak a föld, az akácfák és a pá-
linka érdekében, amelyek ért on-line 
aláírásgyűjtést indítottak, bízva abban, 
hogy összefogással megvédelmezhetőek 
értékeink.

Május 16–18.
A Babitsban tartotta éves közgyűlését 
a Magyar Rotary Clubok Szövetsége. 
A 49 magyar klub képviseletében több 
mint 200 rotarys vett részt a rendezvé-
nyen. A rendező RC Szekszárd elnöké-
nek, dr. Dobos Gyulának  megnyitó 
szavait követően dr. Sólyom Bódog 
kormányzó és Anton C. Hilscher auszt-
riai kormányzó, a világi elnök Ron D. 
Burton képviselőjének beszédére került 
sor. Az ülésen bemutatkozott a követ-
kező évi kormányzó, Lengyel Tamás 
is. A magyar és külföldi vendégek előa-
dásokon megismerkedtek a magyar 
rotarysok munkájával. A Szekszárd ne-
vezetességeit bemutató séta mellett az 
első este a Fritz Pincészet, második este 
Vágó Bernadett és a szekszárdi Junior 
Stars közreműködésével a Babits volt a 
helyszíne a közös programoknak.

Május 25.
– Gyermekjóléti napot rendezett a 
Gyermekjóléti Központ május utolsó 
vasárnapján a Humánszolgáltató Köz-
pont udvarán. A rendezvény hagyomá-
nyosan közkedvelt a gyerekek körében.
– Nagy sikerrel zajlott a Városi gyer-
meknap is a kora nyári melegben. A 
kulturális központban és szabadtéren 
zajló események sok-sok gyereknek 
szereztek örömöt.

Június 6–9.
A 24. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál 
nyitó estjén Horváth István polgár-
mester köszöntötte a fesztiválozókat 
a sörsátorban, majd Horváth Tibor 
szervezővel csapra verte a söröshordót, 
Ferencz Vilmos főpohárnokkal pedig a 
boroshordót. A sok magyar és külföldi 
látogatót vonzó magas színvonalú prog-
ram, kézművesvásár, élménypark min-
denkinek színes szórakozást nyújtott és 
az időjárás is jónak bizonyult.

Június 11.
35 éves lett a városi bölcsőde, amely 
alkalomból kakaópartira hívták a „régi” 
bölcsődéseket a Perczel u. 4-be.

Június 17.
14 év kihagyással ismét megrendezték 
a Csörgerockfesztet, amelynek láto-
gatása az első napon ingyenes volt. Az 
eseményen 48 zenekar szerepelt. A sá-
torral és lakókocsival érkezett rajongók 
elégedettek voltak a város által biztosí-
tott miliővel, infrastruktúrával.

Június 28.
Ismét a Béla király téren élvezhette a 
lakosság a Szekszárdi Pörkölt és Bor 
ünnepét, amely kitűnő hangulatban, 
baráti társaságok és munkahelyi közös-
ségek részvételével zajlott.

Június 29.
Szekszárd megújult főtere új, nívós köz-
téri alkotással gazdagodott. Az elsősor-
ban vak és gyengénlátó társainknak, a 

„Tapintható Láthatatlan” bronz tér-
plasztika Farkas Pál szobrászművész 
alkotása, a budapesti Szabó Öntőmű-
helyben készült. A Bojás János mórá-
gyi műhelyében megformált gránit 
tárgyasztal csiszolt oldalain az alkotás 
neve, elkészültének éve, valamint a tér 
épületeinek neve olvasható. A dom-
borzati változásokat is megformáló 
tárgyasztalon az épületek mellett azok 
Braille-írásos feliratai találhatók. A tár-
gyasztal lekerekített és szögben döntött 
déli jobb és bal felén a legfőbb támo-
gatók: a Rotary, az Disztrict Magyar-
ország, az RC Szekszárd és Szekszárd 
MJV címere látható. A műalkotás grá-
nit talapzatán a fő támogatók, majd abc 
sorrendben a többi adományozó neve 
olvasható. A Rotary Club Szekszárd 
által szervezett, 17 vállalkozás, alapít-
vány, szervezet és 90 magánszemély 
közadakozásából finanszírozott, több 
mint 3 millió Ft értékű térplasztika 
avatására az RC Szekszárd 16. charter 
ünnepsége keretében, 12 órakor került 
sor több száz polgár, köztük a Tolna Me-
gyei Vakok- és Gyengénlátók Egyesüle-
tének 42 tagja jelenlétében. A felavatás-
nál közreműködött dr. Dobos Gyula, 
az RC Szekszárd elnöke, dr. Sólyom 
Bódog, a Rotary Magyarország kor-
mányzója, Horváth István, Szekszárd 
MJV polgármestere, Kovács Lászlóné, 
a Vakok és Gyengénlátok Tolna Megyei 
Egyesületének elnöke. A felekezetek 
nevében a műalkotást Bacsmai László 
esperes plébános, dr. Kaszó Gyula és 
Sefcsik Zoltán lelkész áldotta meg. Az 
ünnepségen a zeneiskolai fúvósait Szily 
Lajos vezette.

Július 5.
Hőség Operatív Munkacsoport alakult 
Szekszárdon – jelentette be Ács Rezső 
alpolgármester az önkormányzati sajtó-
tájékoztatón –, amelynek feladata a fo-
lyamatos tájékoztatás a kánikulai napo-
kon, illetve azok közeledtével. A csoport 
munkájában részt vesznek a szekszárdi 
rendőrkapitányság, a katasztrófavéde-
lem szekszárdi kirendeltsége, valamint 
az országos mentőszolgálat szekszárdi 
állomásának és az Egyesült Regioná-
lis Önkormányzati Víziközmű Zrt. 
(ERÖV) munkatársai. Ez utóbbiak há-
rom párakaput is felállítottak Szekszárd 
forgalmas csomópontjain a felfrissülni 
vágyó járókelők örömére.

Július 21.
Sajtótájékoztatóval egybekötött nyitó-
rendezvény keretében mutatták be a 
szakmának a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. által működtetett és pályázati for-
rásokból megújított Garay ÉlményPin-
cét. A megnyitón Szekszárdot Horváth 
István polgármester, Ács Rezső al-
polgármester, Bálint Zoltán, a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető 
igazgatója, valamint Heimann Zoltán 
borvidéki elnök képviselte, jelen volt 
dr. Kiss Eliza földművelésügyi helyet-
tes államtitkár, Bock József, a Villányi 
Hegyközség elnöke és Sebestyén Attila, 
a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség operatív igazgatója is. 

Július 23. 
Mintegy 6 millió forintos ráfordítással 
szabadtéri kondipark épült a Sport-
centrumban, a városi sportcsarnok és 

az élményfürdő közötti területen. A 
Horváth István polgármester és Ács 
Rezső alpolgármester által közösen 
átadott létesítmény létrehozásához az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Jövőnk 
Energiája Alapítványa 60 százalékos 
támogatást biztosított. 

Augusztus 15.
Letették a 6,5 milliárdos uniós pályáza-
ti pénzből, száz százalékos támogatás-
sal megvalósuló új vízbázis alapkövét 
Bogyiszló mellett, ahol új vízműtelep 
létesül. A beruházás 80-100 évre meg-
oldja Szekszárd vízellátását.

Szeptember 9. 
Jelentős előrelépés Szekszárd-Szőlőhegy 
életében a Szőlőhegy utcában kiépített 
szilárd útburkolat. A lakók által oly na-
gyon várt beruházást Ács Rezső alpol-
gármester és Fajszi Lajos körzeti kép-
viselő adta át a Bogár-tanya előtt tartott 
sajtótájékoztatón az utcabelieknek. 

Szeptember 25. 
Ünnepélyes keretek között adta át Ács 
Rezső alpolgármester a város első közös-
ségi kertjét az önkéntes kertművelőknek 
a Fecskeház mellett. Az Alisca Terra Kft. 
által kialakított és bekerített területen 15 
db U alakú, egyenként 6 négyzetméteres 
parcella és két, kerekesszékkel is megkö-
zelíthető kertecske található.

Október 1. 
Újabb, a domboldalak vízelvezetésére 
megoldást nyújtó, betonvápás vízel-
vezetőt adott át az önkormányzat az 
étintett gazdákkal együttműködésben a 
Faddi-völgyben. Ez a negyedik érintett 
völgy a Szekszárdi és a Gurovica Me-
liorizációs Nonprofit Kft.-k által vég-
zett munkaprogramban. A pályázati és 
önkormányzati forrásokból, valamint a 
tanyatulajdonosok 30%-os önerejéből 
megvalósult program összesen 400 
millió forintba került, és 6,8 kilométer 
betonvápa kiépültét eredményezte.
 
Október 1. 
Gálaműsort szervezett az önkormány-
zat az idősek világnapja alkalmából 
Szekszárd szépkorú polgárainak a 
Babits Mihály Kulturális Központban. 
A zsúfolásig telt színházteremben az 
érdeklődők Ács Rezső alpolgármester 
ünnepi köszöntőjét követően Sebestyén 
István kakasdi székely mesemondó, 
Oszvald Marika operettprimadonna, 
Jászai Mari-díjas színésznő és Virágh 
József operettszínművész előadását 
hallhatták-láthatták. 

Október 2.
„Régi adóságát törlesztette” a város, 
amikor saját erőből, mintegy 56 millió 
forint ráfordítással megújította a Ká-
polna teret, amely így – története során 
először – kapott  aszfalt- és díszbur-
kolatot. Új buszmegállót, játszóteret, 
és 30 férőhelyes parkolót is kialakított 
a kivitelező Kész Kft., és ezután szilárd 
burkolaton közelíthető meg a szeptem-
berre civil kezdeményezéssel megújult 
Remete-csurgó is.

Október 3. 
Összesen 1653 millió forint ráfordí-
tással elkészült a szekszárdi Piactér 
teljes körű rekonstrukciója. A törté-

nelmi belvárosban található kereske-
delmi központ egy sikeres EU-s pro-
jektnek, illetve az abban elnyert 1118 
millió forintos pályázati támogatásnak 
köszönhetően komfortosabb, nagyobb 
és modernebb lett, így a funkciói is je-
lentősen bővültek. A termelői piac 600 
négyzetméterrel, 1800 négyzetméterre 
nőtt, a korábbi parkoló helyére egy két-
szintes, mintegy 100 gépkocsit befoga-
dó parkolóházat húztak fel. A korábbi 
csarnok helyén egy terasz készült, ahova 
a lenti térhez hasonlóan árusítóasztalo-
kat helyeztek ki, és az egészet üveg és 
fém kombinációjából készült tetővel 
fedték be. A parkolóház tetején igé-
nyesen kialakított, 380 négyzetméteres 
közösségi tér kapott helyet, amelyet a 
szekszárdi fiatalok tölthetnek majd meg 
élettel. Az új Piactér avató ünnepségén 
Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ter mondott avatóbeszédet, Horváth 
István polgármester, és Ács Rezső al-
polgármester tartott tájékoztatót illetve 
köszöntőt. Bacsmai László esperes-plé-
bános és Balázsi Zoltán református lel-
kész szentelő és áldáskérő fohászát kö-
vetően Elekes Boglárka népdalénekes 
és a Bartina Néptáncegyüttes adott rö-
vid műsort a jelenlévő érdeklődőknek.

Október 7. 
Az út- és járdaépítési és felújítási 
programban az elmúlt négy esztendő-
ben 9,5 kilométernyi út és több mint 
15 kilométernyi járdaszakasz készült el 
Szekszárdon 500 millió forintot megha-
ladó értékben. A Tartsay-lakótelepen, 
az ABC szomszédságában tartott sajtó-
tájékoztatón Ács Rezső alpolgármester 
és a 8. körzet önkormányzati képviselő-
je, Máté Péter ennek a munkának egy 
újabb fázisáról beszélt. Mintegy kétmil-
lió forintból elkészült a Tartsay-lakóte-
lep négy háztömbje előtt a burkolat cse-
réje, és járdalapokkal rakták ki a házak 
között a lakók, illetve a vasútállomásra, 
buszpályaudvarra igyekvők által kitapo-
sott gyalogutat.

Október 8. 
Másfél kilométer hosszan épített járdát 
az önkormányzat ezen a területen az 
elmúlt időszakban – tájékoztatta Ács 
Rezső alpolgármester a sajtó munka-
társait az Alisca, a Barátság és a Cseri 
János utcák kereszteződésénél tartott 
tájékoztatóján. Az aktuálisan átadott, 
mintegy 200 méteres járdaszakasz már 
csak azért is fontos hiánypótlás, mert a 
helyén korábban semmiféle szilárd bur-
kolat nem volt.

Október 8. 
Mintegy 40 milliós ráfordítással telje-
sen megújult a Wosinsky-óvoda épü-
lete. Hivatalos átadóján a jelenlévőket 
az óvodások műsora és Sebestyén 
Györgyi intézményvezető fogadta, 
megköszönve a Szekszárd Megye Jogú 
Vátos Önkormányzatának, mint fenn-
tartónak, valamint az ünnepségen jelen 
lévő Ács Rezső és dr. Haag Éva alpol-
gármestereknek a fejlesztéshez nyújtott 
személyes támogatást. Az átadón mon-
dott köszöntőjében Ács Rezső jelezte, 
hogy a következő hetekben a felújítás 
folytatásaként megindul egy új épület-
szárny építése is, ami újabb 120 milliós 
ráfordítást jelent és jelentős férőhelybő-
vítést eredményez majd. 

Október 12., november 12.
A helyi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán Szekszárd 28 211 fő választásra 
jogosult polgárából 11 801 fő adta le sza-
vazatát. Az október 12-i általános válasz-
tás, illetve a november 12-i megismételt 
választás összesített eredményeként a Fi-
desz–KDNP jelöltjei 9 egyéni választóke-
rületben, az MSZP–PM–EGYÜTT–DK 
jelöltjei 1 egyéni választókerületben sze-
reztek mandátumot, továbbá az MSZP–
PM–EGYÜTT–DK kompenzációs lis-
tájáról két fő, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom kompenzációs listájáról 1 fő, 
az Összefogás Szekszárdért Egyesület 
kompenzációs listájáról pedig szintén 
1 fő szerzett önkormányzati képviselői 
mandátumot Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Közgyűlésében. A polgármester-vá-
lasztáson a Fidesz–KDNP jelöltje, Ács 
Rezső szerezte meg a legtöbb szavazatot.

November 20.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése megtartotta 
alakuló ülését. A városházán a polgár-
mesteri, alpolgármesteri és a képvi-
selői megbízólevelek átvételét, illetve 
a napirend elfogadását megelőzően a 
kormánypárti képviselők szentmisén 
vettek részt a belvárosi templomban. 
Ács Rezső megválasztott polgármes-
ter megköszönte Horváth István lekö-
szönő polgármesternek, a körzet or-
szággyűlési képviselőjének a városért 
addig folytatott áldozatos munkáját, 
aki hangsúlyozta, hogy a jövőben is 
számíthatnak rá a város ügyeiben. Az új 
testület tagjai választókerületi sorrend-
ben: Ferencz Zoltán, dr. Haag Éva, 
Gyurkovics János, dr. Tóth Gyula, Kő-
vári László, Csillagné Szánthó Polixé-
na, dr. Máté István, Pap Máté, Gom-
bás Viktória Rita (Fidesz–KDNP). 
VIII. kerület: Zaják Rita (MSZP–PM–
EGYÜTT–DK). Kompenzációs listáról 
bejutott képviselők: dr. Mezei László és 
Rácz Zoltán (MSZP–PM–EGYÜTT–
DK), Szabó Balázs (Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom) és Kerekes László 
(Összefogás Szekszárdért Egyesület).

II. GAZDASÁG
Január
Az Alisca Terra Kft. Hulladékból ado-
mány akciójában az első félévi támogatá-
sokat a Bartina egyesület, majd az újvá-
rosi társaskör, a Csiga-Biga alapítvány, 
az Esőmanók, a nagycsaládosok egye-
sülete és az ifjúsági fúvószenekar kapta.

Március 4.
Eger–Szekszárd bikavérpárbaj Buda-
pesten: döntetlen. A borbemutatón 12 
szekszárdi és 13 egri borász több mint 
50, különböző évjáratú bikavérét mu-
tatta be. Heimann Zoltán, a Szekszárdi 
Borvidék Kht. elnöke szerint az egri-
ekkel együtt országos mozgalommá 
fejlesztik a bikavér ügyét.

Március 27.
Több mint félszáz termelő közel 250 
bora méretett meg a Szekszárdi Bor-
vidéki Borversenyen. A legmagasabb 
pontszámot a Szent Gaál Pincészet 
2011-es évjáratú merlot-ja nyerte.

Április 26.
A 15. Szent György-napi Borünnepen 
Horváth István polgármester köszöne-

tet mondott a szőlészeknek és borászok-
nak munkájukért és a sok díjért, amely-
lyel a borvidék hírnevét öregbítették. 
Mészáros Pál negyedszer is elhódította 
a Város bora elismerést.

Május 2. 
A Decanter World Vine Awards nem-
zetközi borversenyen a Takler Pince 
2007-es „Minden 50 Évben” fantázi-
anevű bora „Regional Trophy” díjat 
kapott. A rangos megméretésen még 
további három szekszárdi – az Eszter-
bauer, a Vesztergombi és a Bodri – 
pincészet borait díjazta a mintegy 15 
000 borból válogató nemzetközi zsűri.

Május 23.
Megtartották a VIII. Nemzetközi Kék-
frankos tanácskozást és díjkiosztó 
ünnepséget a Babits Mihály Kulturális 
Központban, amelyet többek között a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és Szek-
szárd Megyei Jogú Város, valamint a 
Szekszárdi Hegyközség is támogatott.

Május 24.
Kevésbé ismert helyi borászok nedűit 
is megkóstolhatta, aki a Szent Orbán 
Borünnepen az Istifán gödrébe lá-
togatott. Ács Rezső alpolgármester 
kiemelte, hogy a már hagyományossá 
vált rendezvényt a szervezők a várossal 
közösen mindig magasabb színvonalra 
kívánják emelni, hiszen a borvidéken 
egyre nagyobb érdeklődésre tart szá-
mot a nyitott pincék sorozat. Érdekes-
ség volt, hogy a vendégek Szent Orbán 
tallérral fizettek, ami 150 forintot ért.

Augusztus 13. 
A szekszárdi Mészáros Borház és Tak-
ler Pince egy-egy borát nagyaranyé-
remmel jutalmazták a 35. Jubileumi 
Országos Borversenyen. A legeredmé-
nyesebb 35 év alatti borász pedig Mé-
száros Péter lett.

Szeptember 15. 
Az EU-s strukturális alapokból érkező 
források felhasználásának ésszerű lehe-
tőségeiről rendeztek tájékoztató ülést a 
Vármegyeháza dísztermében, ahol dr. 
Horváth Kálmán, Tolna megye kor-
mánymegbízottja, dr. Pálos Miklós, a 
megye közgyűlésének alelnöke, továbbá 
Heimann Zoltán borász, a Szekszárdi 
Borvidéki Hegyközségi Tanács elnöke, a 
rendezvény koordinátora fogadta az ér-
deklődőket és a megjelent szakértőket. 
A Nemzeti Innovációs Hivatal részéről 
Bozsó Gergely tanácsos, a Nemzeti In-
novációs Hivataltól Bús László, míg a 
Magyar Tudományos Akadémia kísér-
leti laboratóriumának képviseletében 
Horváth Ákos igazgató osztotta meg is-
mereteit és gondolatait a jelenlévőkkel.

Szeptember 22.
– Tőzsér Béla, az Envirosan Környe-
zetvédelmi és Egészségügyi Bt. veze-
tője részt vett a kínai  Quingdaoban a 
Bioenergetikai Világkonferencián. „A 
mikroalgák és archaeák integrált ipari 
felhasználása megújuló, bioenergetikai 
termékek előállítására, klíma- és környe-
zetvédelemre, talajok biológiai feljavítá-
sára” címmel tartott előadást. A Szekszár-
don kidolgozott innovatív technológiai 
rendszer bemutatása sikeres volt, több 
adaptációt igényeltek a kínai partnerek.

– Francia, kanadai és más egyetemek 
hallgatói – akik környezetvédelemmel, 
megújuló energiával foglalkoznak – 
már többször végezték nyári gyakorla-
tukat a szekszárdi, nemzetközi ismert-
ségnek örvendő Envirosan Bt.-nél. 

Október 6. 
Ünnepélyes keretek között adták át a 
Hotel Merops Mészáros Szállodát. 
Az új létesítményt a város büszkesé-
gének, követendő példának nevezték 
az ünnepség jeles vendégei csakúgy, 
mint a köszöntő beszédet mondó dr. 
Szabó László külgazdasági és külügy-
miniszter-helyettes. Horváth István 
polgármester, a kiemelt programokért 
felelős kormánybiztosként a beruhá-
zást leginkább a bátorságáért nevezte 
szimbolikusnak és példaértékűnek. Az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatásával elkészült szálloda 2300 
négyzetméteren 22 szobát, egy profesz-
szionista látványkonyhát, wellness-rész-
leget, parkolót és kerékpárkölcsönzőt 
kínál exkluzív szolgáltatásokkal, igényes 
vendégeknek.

November 8. 
Szekszárd önkormányzata a Ven-
déglátók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesülettel, a Szekszárd és Térsége 
Turisztikai Egyesülettel, az Eco-
Sensus Kft.-vel, borászokkal és civil 
szervezetekkel karöltve szervezte 
meg az ebben a formájában első, de 
a hagyományteremtés szándékával 
megrendezett Márton-napot, amely a 
Béla király tér mellett a Vármegyeháza 
kiállítótereiben, kertjében és a nemré-
giben átadott új Piactéren kínált lát-
ni-, kóstolni- és ennivalót bőséggel, a 
minden elképzelést felülmúlóan népes 
vendégseregnek. 

III. OKTATÁS, NEVELÉS
Február 15.
A PTE IGYK januári vizsgaidőszaká-
ban 70 hallgató fejezte be egyetemi ta-
nulmányait, elsősorban szociális munka 
és turizmus-vendéglátás szakon. A kar 
februári diplomaátadó ünnepségén 
kiemelkedő eredménye, közösségi te-
vékenysége elismeréseként Bezerédj 
Amália Emlékérem kitüntetést vett át 
Gyén Nóra szociális munka és Bottyán 
Péter turizmus-menedzsment szakon 
végzett hallgató. 
 
Február 14–15.
A Garay János Gimnáziumban zajlott 
a Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája humán- és társadalom-
tudományi elődöntője. Az előadásokat 
táncház, városnézés és értékes beszélge-
tések színesítették. Heilmann Józsefné 
igazgató méltatta a résztvevő diákok 
teljesítményét, megköszönte a Tolna 
Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesülettől a rendezvényre kapott 40 
ajándékkötetet és a dr. Gesztesi Enikő 
által vezetett szervezők munkáját.

Március 14.
A PTE IGYK címzetes egyetemi docen-
se címet adományozta a Pécsi Tudo-
mányegyetem Szenátusa Pichler József 
oktatónak (PTE IGYK), dr. Szabó Ta-
más vezető ügyvédnek (Szabó és Agod 
Ügyvédi Iroda) és Walkené dr. Galam-
bos Erzsébet oktatónak (PTE IGYK).

Március 20.
Ismét megrendezték a Frankofón na-
pot a Garay gimnáziumban az Esélyt 
Tolnának Alapítvány, a Polip Ifjúsági 
Iroda és a gimnázium szervezésében, 
a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit 
Kft. támogatásával. A színes kulturális 
programok után három étteremben is 
megkóstolhatták az érdeklődők a fran-
cia ínyencségeket. Közreműködött a 
Tücsök Zenés Színpad.

Március 20–22.
Az I. Béla Gimnázium megrendezte 
a 10. Neumann Nemzetközi Tehet-
ségkutató Programtermék Versenyt 
Kovács Győző szellemében. A pályázók 
hét kategóriában mérhették össze tudá-
sukat. A szekszárdi döntőt megelőzte 
a vajdasági, az erdélyi és a szekszárdi 
előzsűrizés. A döntőben 95 tanuló ösz-
szesen 69 pályaművel indult.

Március 25.
A PTE IGYK végzős tanító szakos hall-
gatói kiemelkedő eredményt értek el a 
Ki lesz az év legjobb tanítója? Országos 
Tanítási Versenyen: Fischer Dóra (I. 
hely) és Konyecsni Gábor (III. hely), 
felkészítőik Zágonyi Beáta, László Má-
ria Zita szakvezetők (Gyakorlóiskola), 
Tancz Tünde oktató (IGYK).

Március 28.
A Vidékfejlesztési Minisztérium tá-
mogatásával valósult meg az az 52 
millió forintos beruházás, amelynek 
során felújították a Csapó Dániel 
Középiskola tetőszerkezetét. Dömö-
tör Csaba igazgató elmondta, hogy az 
iskolát fenntartó minisztérium hazai 
forrásból biztosította a munkálatok 
költségét.

Április 29.
Négy határon túli felsőoktatási intéz-
mény és a vendéglátó PTE Illyés Gyula 
Kar részvételével nemzetközi tehetség-
napot tartottak, amelyet a Rubik-kocka 
megalkotásának 40. évfordulója alkal-
mából szerveztek.

Május 16.
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal együttműködve 
felkészítési előadássorozatot indított 
a megye 3-4. osztályos tanulóinak a ka-
tasztrófák elleni védekezésről. Jantner 
Attila tűzoltó százados interaktív előa-
dásaival 80 iskolába jutott el.

Június 29– július 5. 
A Nyitott Világ Alapítvány hagyo-
mányos kulturális utazást szervezett 
Bécsbe. A diákok a nyelvtanuláson kí-
vül megismerkedtek az osztrák főváros 
történelmi és kulturális látnivalóival, 
nevezetességeivel.

Július 4–5. 
Négy ország egy-egy egyetemének te-
hetséges diákjai adtak egymásnak ran-
devút a PTE Illyés Gyula Karán. A 
szekszárdi, nyitrai, eszéki és nagyvára-
di hallgatók részére szervezett program 
fő témája „a tudásra épülő társadalom 
megalapozása” volt, s alkalmat adott 
a kreatív játékok bemutatásán túl a 
kerekasztal-beszélgetésre, a kutatási 
módszerek összevetésére is.  
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Szeptember 7.
– A PTE IGYK tanévnyitó ünnepségén 
25-30 éves odaadó munkája elismeré-
seként Jubileumi Emléklapot kapott: 
Adorjáni Endre főiskolai docens (25), 
dr. Bajner Mária főiskolai tanár (25), 
dr. Bús Imre főiskolai tanár (25), Far-
kas Józsefné gondnok (25), Gabi Gabri-
ella tanár (25), dr. Horváth Béla dékán, 
egyetemi tanár (30), Kuruczné Boda 
Zsuzsanna tanár (25), Péter Györgyi 
tanár (30), Szirony Andrea tanár (20), 
Tóthné Lázár Noémi zenetanár (25). 
– A 2014-2015-ös tanévben Köztársasági 
Ösztöndíjban részesültek Nagy Mónika, 
Drágán Kinga, János Mónika tanító sza-
kos hallgatók. A PTE legmagasabb felvé-
teli pontszámot elért száz hallgatójának 
sorában Rektori Ösztöndíjban részesültek 
Hermann Balázs turizmus-vendéglátás, 
Horváth Csenge óvodapedagógus, Ko-
vács Gábor Roland turizmus-vendég-
látás és Laczkovich Máté turizmus-ven-
déglátás szakos elsőéves hallgatók.

Október 11. 
Örömteli esemény tette emlékezetessé 
idén a Kolping-napot. Elkészült az is-
kola új tornaterme. A 160 milliós beru-
házás átadása előtt az újvárosi templom-
ban Juhász Imre atya, a finanszírozás 
75 százalékát magára vállaló Kolping 
Oktatási és Szociális Intézményfenn-
tartó Szervezetének igazgatója celebrált 
ünnepi misét.

November 3–4.
Születésének 112. évfordulója alkalmá-
ból ünnepséggel, előadásokkal és nem-
zetközi turisztikai konferenciával tisztel-
gett névadója előtt a PTE Illyés Gyula 
Kara, ahol a Tudományos, Művészeti 
és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsá-
gának ünnepi ülésén prof. dr. Horváth 
Béla egyetemi tanár, dékán köszöntötte 
a megjelenteket, akik előbb „Csak az iga-
zat” címmel a költő lánya, Illyés Mária 
visszaemlékezését hallgathatták meg, 
majd dr. Vörös József tanszékvezető 
egyetemi tanár, az MTA levelező tagjá-
nak „Meghatározható-e a fejlesztési tevé-
kenységek dinamikája?” című előadását 
követhették figyelemmel. A sorban dr. 
Kállay Miklós tanszékvezető egyetemi 
tanár, intézetigazgató (BCE Borászati 
Tanszék, Szőlészeti és Borászati Intézet) 
következett, aki az európai borászati 
képzés helyzetéről adott tájékoztatást. 
Dr. Nagy Janka Teodóra PhD főisko-
lai tanár, a Tudományos, Művészeti és 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának 
elnöke és Farkas Éva, a kiadvány szer-
kesztője mutatta be a PTE IGYK Tudo-
mányos Közlemények XVI. kötetét. Az 
Illyés Gyula emléke előtt tisztelgők – a 
költő nevét viselő oktatási intézmények, 
a megyei könyvtár, a levéltár, a megyei 
múzeum, a városi, a megyei és a német 
kisebbségi önkormányzat képviselői – az 
egyetemi kar bejárata mellett álló szobor 
talapzatánál helyezték el koszorúikat, 
majd prof. dr. Horváth Béla mondott 
ünnepi beszédet. 

November 12.
A Magyar Tudomány Napjához kötő-
dő Tudomány Hete a Garay gimnázi-
um évente ismétlődő nagy eseménye. 
Ennek keretében zajlott a Magyar In-
novációs Szövetség szervezte „Meet 
the scientis” program. A gimnázium 

dísztermében rendezett eseményen dr. 
Gábriel Róbert, a PTE tanszékvezető-
je, Molnár Erika, a Mobilis Interaktív 
Kiállítási Központ munkatársa, termé-
szetismeret szakos tanító és Szutyányi 
Márk csillagász, vezető demonstrátor 
mutatott be kémiai és fizikai kísérlete-
ket, a diákközönség nagy örömére. 

November 13.
Több mint száz tanuló indult a hagyo-
mányos Baka István irodalmi és művé-
szeti versenyen, amelynek a Baka István 
Általános Iskola adott otthont. A város 
intézményeiből érkező kisdiákok vers-
mondásban, helyszíni szövegalkotásban, 
kommunikációs és énekversenyen mér-
ték össze felkészültségüket. Az esemény 
megrendezését a szekszárdi közgyűlés 
humán bizottsága támogatta, a pályázaton 
elnyert összeget a díjazott tanulók jutal-
mazására fordították. A gyerekek vendég-
látását a Diákétkeztetési Kft. támogatta.

November 24–25. 
Kétnapos anyanyelv-pedagógiai konfe-
renciát tartott „Anyanyelv és nemzeti 
identitás” címmel a PTE Illyés Gyula 
Kar Társadalomtudományi Intézete. 
Az eseményre Kolozsvárról, Komárom-
ból, Nagyváradról és Nyitráról is érkez-
tek előadók és érdeklődő vendégek. 

December 1–6. 
Tehetségnapok foglalták keretbe az idén 
a hagyományos Béla-napokat az I. Béla 
Gimnáziumban. Rendezvénysort az 
angol fordítói verseny több fordulós 
megyei döntője nyitotta meg. Az ide 
verseny a Pályák és választások címet 
kapta, de e cím volt a mottója a többi 
rendezvénynek, így a művészeti be-
mutatónak és a zárónapon elhangzott 
előadásoknak is. Az előadók között 
volt újságíró, tanár, idegenvezető, ré-
gész, biológus, de már egyetemistaként 
is sikeresnek számító egykori „bélás” is. 

December 8. 
Az idén is sikerrel vett részt a Tudás-
bajnokságon a szekszárdi Dienes Va-
léria Általános Iskola Grundschule. A 
verseny eredményeként kétmillió forint 
értékű könyvcsomaggal gazdagodtak 
az általános iskolák könyvtárai. A 380 
iskola által pályázott versenyen az első 
díjjal járó, egymillió forint értékű, 425 
kötetes könyvcsomagot a szekszárdi in-
tézmény vette át. 
– Horváth Zsófia, a Baka István Álta-
lános Iskola tanulója  „A Mikulás egy 
napja” című országos alkotópályázaton 
3. helyezést ért el fogalmazásával. Felké-
szítő tanára Dávid Zoltánné volt.
– Török Hanna Vanda a Baka István 
Általános Iskola tanulója országos 1. 
helyezést ért el a TITOK német nyelvi 
levelező verseny 5-6. évfolyamos kate-
góriájában. Felkészítő tanára: Csizma-
ziáné Elter Emőke.

IV. KULTÚRA, TUDOMÁNY,
KÖZMŰVELŐDÉS
Január 14.
Egy uniós pályázatnak köszönhetően 
a Deutsche Bühne Ungarn hat oktatá-
si, nevelési intézménnyel működhetett 
együtt, amelynek során a gyerekek ko-
ruknak megfelelően nyílt próbákon, 
műfordító szemináriumon vettek részt, 
és a kicsik bábelőadást is láthattak.

Január 15.
A Magyar nemzeti Levéltár Tolna Me-
gyei Levéltára 43. alkalommal hirdet-
te meg helytörténeti pályázatát. A 10 
pályázó közül Posztós Éva pedagógus 
volt a legsikeresebb, Klebelsberg Kuno 
iskolaépítési programja Tolna megyé-
ben című munkájával. A díjat dr. Vá-
rady Zoltán, az intézmény igazgatója 
adta át.

Január 20.
Rendhagyó irodalomórát tartott Darvas 
Ferenc író-költő a Szent László TISZK 
Vendéglátó Szakközépiskolájában.

Január 22.
A Magyar Kultúra Napján a megyei 
könyvtárban bemutatták Erdélyi Z. 
János legújabb műfordítás-kötetét, 
amelynek szerzője Gerhard Fritsch, 
címe: Az egyszarvú.

Január 30.
A Bazsonyi Arany Mecénás-díjat 
Brauer János, a Hungária Takarékszö-
vetkezet vezetője vehette át dr. Puskás 
Imre megyei közgyűlési elnöktől.

Január 31.
A Művészetek Házában hangversennyel 
emlékeztek Gerse József zenepedagó-
gus karmesterre. A teltházas előadáson 
fellépett a Liszt Ferenc Pedagógus Kó-
rus Simon Péter vezényletével, Fábián 
Éva népdalénekes, Lányi Péter zongo-
raművész, Lozsányi Soma orgonamű-
vész és a Garay gimnázium kórusa, 
amelynek karnagya Naszladi Judit volt.

Január–december
Az Sz+C Stúdió Kft. vitrintárlatában 
Juhász Ildikó grafikái voltak láthatók. 

Február 17.
35 éves lett a Pecze István vezette 
Szekszárd Big Band, amely nagyszabá-
sú teltházas hangversennyel emlékezett 
az évfordulóra a kulturális központ-
ban. Közreműködtek: Csepregi Péter 
(ének), Csizmadia Dávid (trombita), 
Gebhardt Csaba (ének), Kovács Gergő 
(ének), Pecze Balázs (trombita), Pecze 
Zsófia (ének), Varga Gergő (altszaxo-
fon) és az együttes tagjai. 

Március 13–14.
A korábbi éveknél is színesebb prog-
ramokat kínált a Garay-napok. A 
gimnázium vendégül látta a nagy-
beregi Református Líceum diákjait, 
akik az ünnepi műsor szereplőiként 
is felléptek. A Garay-napok újdonsága 
a sötétvölgyi gyalogtúra volt, amelyet 
játékos feladatok színesítenek. Meg-
rendezték Az én Pannoniám országos 
vers- és prózamondó verseny döntőjét 
a Német Színházban, a megyei Szilárd 
Leó Fizikaversenyt, valamint a Kár-
pát- medencei Kőrösi Csoma Sándor 
Földrajzverseny döntőjét is.

Március 5.
Az IGYK Tehetséges Hallgatók Ze-
nekara (THZ) nagysikerű, egész estés 
retróműsorral mutatkozott be a nagy-
közönség előtt a kar aulájában.

Március 20–27.
Ismét Internet Fiesta volt a megyei 
könyvtárban, ahol sokszínű program-

mal, nagy kedvezményekkel fogadták a 
közel ezer érdeklődőt.

Április 5.
Czigány György Erkel Ferenc-díjas, 
Liszt Ferenc-díjas és József Attila-díjas 
író, költő, újságíró, szerkesztő, zeneesz-
téta közreműködésével mutatták be a 
Wosinsky közösségi házban a szek-
szárdi származású Biró László tábori 
püspökről, Simon Erika által írt köte-
tet, amely a Lélek útjain címet viseli.

Április 8.
A Magyar Írószövetség klubjában is 
sikert aratott Kis Pál István Szögek a 
diófában című kötete, amelyet Sza-
kolczay Lajos művészetkritikus és Mikó 
István színművész mutatott be.

Április 13.
20 éves jubileumi hangversenyét tar-
totta a Lemle Zoltán református lel-
kipásztor és Naszladi Judit karnagy 
alapította Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes az evangélikus 
templomban. Köszöntőt mondott Csil-
lagné Szánthó Polixéna humán bizott-
sági elnök. Vezényelt Naszladi Judit.

Május 10.
A megyei könyvtárban mutatták be a 
Holtak vigasza című verses-fotográfiás 
albumot, amely a csíkszeredai bemutató 
után Szekszárdra is megérkezett, Tamás 
Menyhért és Móser Zoltán munkájának 
köszönhetően. A számos díjjal elismert 
művészpáros közös alkotása az 1764. 
január 7-i, a székely nép ellen elkövetett 
madéfalvi vérengzésnek állít emléket.

Május 12.
– Két teltházas előadással mutatta be 
a Móricz Zsigmond – Kocsák Tibor – 
Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig! 
című musicalt a Tücsök Zenés Színpad 
a kulturális központban Béresné Kollár 
Éva művészeti vezető rendezésében.
– Megjelent Darvas Ferenc Vörös hajú 
lány című kötete Kovács Ákos szer-
kesztésében.

Május 19.
A múzeumi világnap alkalmából 
Wosinsky Emléknapot rendezett a 
tudósról elnevezett megyei múzeum. 
Csillagné Szánthó Polixéna humán-
bizottsági elnök köszöntője után ko-
szorúzással emlékeztek az alapítóra, 
előadások hangzottak el, majd Ódor 
János igazgató elismeréseket nyújtott át 
a kiemelkedőt alkotóknak: a Múzeum-
barát Óvoda címet a szekszárdi I. sz. 
Kindergarten óvoda, a Múzeumbarát 
Iskola címet pedig a Szekszárdi Babits 
Mihály Általános Iskola érdemelte ki. 
A Wosinsky Emlékplakettet a Dienes 
iskola igazgatója, Farkas Pálné vehette 
át. Az ünnepségen dr. Gaál Zsuzsanna 
Phd. osztályvezető és Klem Józsefné 
segéd gyűjteménykezelő kimagasló 
munkáért jutalmat vett át.

Május 25.
A Babits Mihály Kulturális Központ 
Gyermeknap alkalmából 160 belépő-
jegyet ajánlott fel a Vargánya apó cso-
dái című gyermekszínházi előadásra a 
gyermekvédelmi igazgatóság és a fogya-
tékkal élőket képviselő érdekvédelmi 
szervezeteknek.

Május 30.
Friedmann Tamás nyitotta meg a MNL 
Tolna Megyei Levéltárában a Holo-
caust Szekszárdon címmel összeállí-
tott kamarakiállítást. A szekszárdi pol-
gárokat 1944. május 31-én szállították 
gettóba. E dátumhoz igazodva készült 
az emlékkiállítás levéltári források be-
mutatásával.

Június 3.
Bokor Jutta operaénekes az I. Béla 
Gimnáziumba látogatott az Operaház 
nagyköveteként. A művésznő feladata a 
magyar kultúra, különösen az opera és 
a balett műfajának népszerűsítése volt 
személyes tapasztalatain keresztül. A 
tanulók Katona József Bánk bán című 
művéről, annak megzenésítéséről bővít-
hették ismereteiket, és hallhattak részle-
teket a művésznő előadásában.

Június 8–11.
Rendezvénysorozattal várta a megyei 
könyvtár az Ünnepi Könyvhét iránt 
érdeklődőket mindkét épületében 
és udvarán. Könyvbemutatók, zenés 
programok, Mészöly-zarándoklat a 
Porkoláb-völgybe, játszó- és táncház, 
valamint nagy könyvtári kedvezmé-
nyek, híres írókkal való találkozások 
jellemezték a mozgalmas napokat.

Június 9.
Földesi Lajos művészeti vezető veze-
tésével a Szekszárdi Kamarazenekar 
megtartotta hagyományos Pünkösdi 
koncertjét a belvárosi katolikus temp-
lomban. Első részben a megye zeneis-
koláinak tehetséges növendékei, mint 
szólisták léptek fel a kamarazenekarral, 
a második részben a Szekszárdi Mad-
rigálkórussal közösen Joseph Haydn: 
Missa Brevis című műve hangzott el 
Jobbágy Valér vezényletével.

Június 21. 
– A Szekszárdi Gitár Egyesület ne-
vével fémjelzett, VII. Borok és Húrok 
Fesztivált rendezték meg a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum előtti téren a 
hang- és borkóstolás jegyében, majd 
kezdetét vette a Múzeumok éjszakája, 
amely 20-24 óráig tartott több helyszí-
nen, így a múzeum mellett a Babits 
Mihály Emlékházban és az Irodalom 
Háza Mészöly Miklós Emlékházban is, 
nagyszámú érdeklődőtől övezve.
– A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna 
Megyei Levéltára is sajátos program-
mal várta az érdeklődőket. A „Hábo-
rúk és áldozatok” címmel meghirdetett 
programra érkező közel 240 látogató 
tárlatvezetéssel tekintette meg a Garay 
János és a holocaust emlékkiállításokat. 
A hallgatóságnak I. világháborús témák-
ban a levéltárosok tartottak előadásokat. 
A szünetekben a résztvevők világhábo-
rús dokumentumfilmet is láthattak.

Június 27–28.
Ebben az évben is szabadtéri szentmi-
sével kezdődött a Szent László-napok 
programsorozat a dr. Szentgály Gyula 
utcában. A tamási plébános, Hegedűs Já-
nos és Bacsmai László szekszárdi espe-
res-plébános celebrálta szertartást köve-
tően a résztvevők a Béla király téri Szent 
László szoborhoz vonultak, ahol ünnepi 
műsor és Horváth István polgármeste-
ri köszöntője várta őket. Szombaton a 

program a Béla király téren megrende-
zett Pörkölt és a Bor Ünnepével, a Vár-
megyeháza udvarán pedig a Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvószenekar és a Szekszárdi 
Junior Stars koncertjével folytatódott. 
A Szent László-napokhoz kapcsolódva 
csütörtöktől a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta termében Kustán Me-
linda textilművész és Borbély Károly 
festőművész Szent László emlékezete 
címet viselő tárlatát tekinthették meg a 
művészetek rajongói.

Június 30.
Gacsályi József Mindenem című ötö-
dik kötetét Szakolczay Lajos, József 
Attila-díjas művészetkritikus méltatta 
a költő 70. születésnapján a Babits Mi-
hály Kulturális Központban megrende-
zett könyvbemutatón. A PAD Egyesület 
és a Fekete Sas Kiadó által napvilágra 
segített könyv bemutatóján a szerző ba-
rátai, így Faragó Laura, Dúzsi Tamás, 
Orbán György és Kis Pál István voltak 
a közreműködők.

Július, szeptember 
Az Sz+C Stúdió Kft hagyományos Épí-
tők napi és családi napi rendezvényét 
számos szórakoztató és kreatív prog-
rammal a cég valamennyi dolgozója 
részvételével rendezte meg. 

Június 30–július 2.
MNL Tolna Megyei Levéltára és a Ma-
gyar Levéltárosok Egyesülete közös 
rendezésében került sor az egyesület 
tagjainak országos találkozójára. A 230 
résztvevő között voltak Németország-
ból, Olaszországból és a környező or-
szágokból érkezett szakemberek is. Ők 
az angol nyelvű nemzetközi szekcióban 
dolgoztak. A vándorgyűlés fő témája a 
„Nagy háború” volt, de kiemelt témának 
számított a közgyűjtemények közönség 
felé nyitása is, amellyel az idén egy levél-
tár-pedagógiai szekció foglalkozott. A 
résztvevők a szakmai programok mellett 
ismerkedtek a város nevezetességeivel is.

Július 4–6. 
A Magyarország finom! – Gasztroan-
gyal fesztivál meghívott vendége volt 
Budapesten Tóth Sándor (Kávé Háza) 
és Petrits Szilveszter (Petrits Mézeska-
lács). A Szekszárdon is magas szakmai 
és minőségi szolgáltatásaikról ismert 
szakembereket a fővárosi közönség is 
nagy elismeréssel fogadta.

Július 7–12.
Második alkalommal rendezte meg 
a PAD és a Mészöly Miklós Egyesület 
és a Szekszárdi Magasiskola néven 
meghirdetett irodalmi alkotótábort 
és mesterkurzust. A tizenhat fős cso-
port munkáját irodalmárok segítették 
előadóként, mint Tóth Krisztina, Ku-
korelly Endre, Szkárosi Endre, Záva-
da Péter és Podmaniczky Szilárd. A 
program lebonyolításában a tábor leg-
főbb támogatói a megyei múzeum és 
könyvtár munkatársai voltak.

Július 17–25. 
Az immár 13. alkalommal megrendezett 
nemzetközi folklór fesztiválon (Festival 
Internacional del Folklore) a Mexikóvá-
roshoz közeli San Pedro Actopanban 
hat nemzet néptáncosai mutatták meg 
tudásuk legjavát. A rangos eseményen 

Magyarországot a Bartina Néptánc-
egyesület 35 fős csapata képviselte.

Július 24. 
Programzárásként kiállításon mutatta 
be a helyszínen született alkotásait a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány Duna 
Alkotókörének fafaragó tábora Szek-
szárdon, a Bodri Pincészet fogadóteré-
ben. A tábor művészeti vezetője Csoma 
Gergely szobrász, fotóművész és író, 
szervezője pedig Törő György fafara-
gó, népi iparművész volt. A 16 fős tábor 
zömmel Tolna megyei alkotója között 
volt vajdasági és szlovén fafaragó is.   

Július 21–25. 
A „Múzsák Kertje” lett egy hétre a Ba-
bits Mihály Emlékház, ahol a Víz „P” 
Art Közalapítvány és a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum rendezett művészeti 
alkotótábort. Az uniós pályázat révén in-
gyenes táborban 13 általános iskolás gye-
rekkel foglalkoztak az előadók: Könyv 
Kata, Szatmári Juhos László, Lovas 
Csilla és Mikola Péter. A tábor lakói az 
utolsó napon a Béla király téren alkalmi 
kiállításon mutatták be a munkáikat.

Július 27. 
Lóréven vendégszerepelt a Szekszárdi 
Muslinca Férfikar, Mikó István–Kis Pál 
István borvirág kantátájával, a Vidám 
borisszákkal. Mikó István színész-ze-
nész csapata, együtt a Lányi Péter vezet-
te szekszárdi férfikarral és szólistáival, 
igen nagy sikert aratott a Lórévi Színhá-
zi és Kulturális Napok zsúfolt nézőterű 
szabadtéri színpadán. A magyarországi 
szerbek által szervezett – az idén már 
négynapos – találkozón, a három szerb 
nyelvű színházi előadás mellett, a Vidám 
borisszák képviselte a magyar színházi, 
zenei és nyelvi kultúrát.

Augusztus 6. 
Közvetlenül a Garay Élménypince be-
járatának tőszomszédságában átadták a 
szekszárdi Tourinform Irodát, amely a 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
(TDM) rendszerben működő szerve-
zetek számára kiírt pályázat keretében 
valósulhatott meg és költözhetett át ko-
rábbi helyszínéről. Az átadón Szekszárd 
alpolgármestere, Ács Rezső köszöntötte 
a megjelenteket, kiemelve a megújult lé-
tesítmény jelentőségét a látnivalókban 
és idegenforgalmi rendezvényekben 
gazdagodó város életében.

Augusztus 23.  
A Szekszárdi Családbarát Strand-, Él-
mény- és Termálfürdőben a harmadik 
alkalommal megrendezett Fürdőnapo-
kon megválasztották a Fürdő Szépét. 
A zsűritől a legtöbb pontot a kalocsai 
diáklány, Szabó Csilla  kapta, első ud-
varhölgyei Kazinczi Krisztina és Var-
ga Cintia Nóra lettek, akik mindketten 
szekszárdiak és 23 évesek. A szépségve-
rseny díjait a fürdőnapok sztárvendége, 
Vastag Csaba adta át.

Augusztus 24. 
A harmincéves Művészetek Háza ün-
nepi megemlékező ünnepén három 
korábbi intézményvezető, dr. Méry Éva, 
Baky Péter, Matókné Kapási Julianna, 
a Babits Mihály Kulturális Központ je-
lenlegi vezetője, Halmai-Nagy Róbert 
és Szekszárd alpolgármestere, Ács Rezső 

köszöntötte a megjelenteket, méltatva az 
intézmény Szekszárd és a megye kultu-
rális életében betöltött szerepét és misz-
szióját. A jubileumi ünnepség műsorát 
a Jobbágy Valér vezette a Szekszárdi 
Madrigálkórus és a Földesi Lajos he-
gedűművésszel által dirigált Szekszárdi 
Kamarazenekar adta, Lozsányi Tamás 
orgonaművész közreműködésével.

Augusztus 30.
A „Fedezd fel Szekszárdot” című prog-
rammal újra megnyitotta kapuját a kö-
zönség előtt a Vármegyeháza. A nyolc 
tárlat és emlékszoba mutatja be az épü-
let és az intézmény történetét egészen 
a legutóbbi felújítás során befejezett 
ásatásokig. A zenés előadásokkal és vá-
rosismereti futóversennyel színesített 
programon több százan vettek részt, a 
földszinti tárlatok megtekintése ingye-
nes volt és a délután során újra beüze-
melték a Borkutat is. 

Szeptember 4. 
A „Bálozni jöttem és színésznő let-
tem” című kiállítással tisztelgett váro-
sunk a 100 éve született Tolnay Klári 
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és 
kiváló művész, a Halhatatlanok Tár-
sulata örökös tagjának emléke előtt. A 
Babits Mihály Kulturális Központ ren-
dezvénytermének előterében Prof dr. 
Horváth Béla egyetemi tanár, a PTE 
Illyés Gyula Karának dékánja nyitotta 
meg, közreműködött Frank Ildikó, a 
Magyarországi Német Sínház igazgató-
ja és köszöntőt mondott Halmai-Nagy 
Róbert, a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatója, majd levetítették a 
Kölcsönkért kastély című filmet.

Szeptember 5. 
A Magyarországi Német Színház 
2014/15. évadát Enrique Keil: Beatles a 
fedélzeten (Beatles an Board) című da-
rabjával nyitotta meg. A darabot Florin 
Gabriel Ionescu rendezte. Az előadás 
magyarországi ősbemutatóját augusztus 
közepén, Mecseknádasdon tartották. Ez 
alkalomból adták át a DBU társulatából 
– a neves szakmai zsűri által odaítélt – 
„Évad színésze 2013/14.” díjat Raphael 
Koebnek, míg társulat tagjainak külön-
díját Robert Martin érdemelte ki.

Szeptember 8. 
„És virágzott a berbecs” címmel ötödik 
kötetét mutatta be Szabadi Mihály nép-
művelő, koreográfus, etnográfus és író, 
akinek néprajzi és irodalmi munkássága 
a Tolna Megyei Értéktárba is bekerült. 
Ezúttal a regényformát választotta egy 
falusi tanító 1946 és 1956 között elszen-
vedett életévtizedének, kálváriájának 
megírására. A könyvet dr. Say István 
ajánlotta az olvasók figyelmébe, a be-
mutatón közreműködött Ágostonné 
Béres Kornélia, Falkainé Jakab Éva, 
Lányi Péter és Orbán György.

Szeptember 11–14.
A romániai  Nagybányán megrendezett 
Liviu Borlan Nemzetközi Kórusverse-
nyen a Madrigálkórus a nagy sikernek 
számító harmadik helyen végzett. A há-
romnapos fesztiválprogram keretében 
alkalmuk volt a litván kórussal egy közös 
koncertet tartani a Páduai Szent Antalról 
elnevezett görög katolikus templomban, 
ahol ugyancsak nagy sikert arattak.
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Szeptember 15. 
Másfél évtizedes jubileumát ünnepelte a 
szekszárdi Caritas RÉV Szolgálat. Az év-
fordulóra ezúttal nem konferenciát, hanem 
színházi előadást szerveztek a Művészetek 
Házában, ahol a Gyáva című darabot lát-
hatták az évfordulót ünneplők Scherer 
Péter főszereplésével és rendezésében.

Szeptember 16.
Levelek a frontról 1914-1918 címmel 
időszaki kiállítás nyílt a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban. A tárlatot dr. Gaál 
Zsuzsa PhD történész muzeológus mu-
tatta be az érdeklődőknek, köztük a mú-
zeumpedagógiai évnyitó résztvevőinek.

Szeptember 17. 
Kultúránk környezete – Környeze-
tünk kultúrája címmel rendezett ki-
állítást a szüreti napok társrendezvé-
nyeként a PTE Illyés Gyula Kara az 
intézmény kisaulájában. A tárlaton a 
pedagógusképző intézet művésztaná-
rai: Adorjáni Endre szobrász, Bibity-
né Herczig Zsófia textilművész, Imre 
Péter szobrász, Rétfalvi-Gaál Sarolta 
építész és Tari Eszter festőművész al-
kotásai voltak láthatók. 

Szeptember 18–21.
Szekszárdi Szüreti Napok
Ebben az évben is  több tízezres tömeget 
vonzott a város legnagyobb rendezvénye. 
Színes programok, a Borudvar különle-
gességei, a Vármegyeháza és a Garay Él-
ménypince kiállításai révén valamennyi 
szekszárdi és környékbeli lakos, hazai és 
külföldi turista tartalmasan tölthette el 
a négynaposra bővült hosszú hétvégét. 
A pénteki nyitóesemény díszvendége 
dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 
miniszter volt, de ott volt dr. Dorkota 
Lajos, a Magyar Energiahivatal elnöke, 
Dankó Béla országgyűlési képviselő, a 
parlament mezőgazdasági bizottságának 
tagja, valamint Hamvas István László, 
az MVM Paksi Atomerőmű vezérigaz-
gatója is. A város és a megye nevében 
Horváth István Szekszárd polgármeste-
re, Ács Rezső, a megyeszékhely alpolgár-
mestere, dr. Horváth Kálmán megyei 
kormánymegbízott, dr. Ugodi Andrea, 
a Szekszárdi Járási Kormányhivatal hiva-
talvezetője, illetve Halmai-Nagy Róbert, 
a Babits Mihály Kulturális Központ igaz-
gatója fogadta a vendégeket. A borszak-
ma képviseletében Herrné Szabadi Ju-
dit, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, Heimann Zoltán, 
a Szekszárdi Borvidék elnöke, valamint 
Eszterbauer János, a Szekszárdi Borá-
szok céhének elnöke, dr. Bodri István, a 
Szekszárdi Hegyközség elnöke és Módos 
Ernő, az Alisca Borrend nagymestere 
vettek részt a hivatalos megnyitón, de 
jelen voltak a megyei  és városi közgyűlés 
vezetői és képviselői is. 
A nyitóeseményen a Szekszárdi Barti-
na Néptáncegyüttes a Csurgó zenekar 
közreműködésével mezőföldi táncokkal 
kedveskedett a megjelenteknek, majd 
Ács Rezső alpolgármester köszöntötte 
az érdeklődőket, utána Heimann Zoltán 
invitálta a vendégeket kóstolásra, kiemelve 
újfent, hogy a borászok fontos támogatói 
a rendezvénynek. A Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara elnöke, Győrffy Balázs és 
az Emberi Erőforrások minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára, dr. Hoppál 
Péter is csatlakozott az esemény méltatói-

hoz. A díszvendég dr. Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter sem mulasztot-
ta el köszöntőjében a szekszárdi borok és 
borászok méltatását. A megnyitó ünnepé-
lyes aktusaként Fazekas Sándor miniszter 
Horváth István és Ács Rezső segédletével 
csapra verte az Alisca Borrend hordóját.

A fesztivál állandó programjai: 
– Borudvar 39 borászat és két pálinka-
ház kínálatával (Béla király tér).
– Ízek utcája – vendéglátó pavilonok 
(Béla király tér).
– Ipar-, és népművészeti kirakodó- és 
helyi termék vásár (Garay tér, Szent Ist-
ván tér, sétány).
– CIOFF Hungary Fesztiválfotó Kiállí-
tás (Béla király tér).
– Játszópark a Prométheusz parkban és 
a Korzó áruház parkolójában.

Kiállítások: 
– „Tibet kincsei” ismeretterjesztő kiállí-
tás. (Babits Mihály Kulturális Központ, 
Márványterem)
– Badics Gábor fotós „Szekszárdi szőlők, 
tanyák” c. kiállítása (Belvárosi Kávéház) 
– Borviszonyok- Forrai Ferenc borcím-
ke kiállítása. (Bormúzeum)
– Kazinczy János Antal festőművész ki-
állítása. (Agóra Művészetek Háza)
– Kiállítás a „Berekai Éva” Országos 
Népi Ékszer Pályázatra, és az „Öltözé-
künk üzenete” pályázatra beérkezett 
alkotásokból. (Babits Mihály Kulturális 
Központ, Bakta terem)
– „Bálozni jöttem és színésznő lettem” – 
Tolnay Klári arcai Emlékkiállítás a 100 éve 
született színművésznő tiszteletére. (Babits 
Mihály Kulturális Központ, Agóra előtér)
– Szekszárdi Fotóklub kiállítása. (Babits 
Mihály Kulturális Központ)

Programok 
Szeptember 18. (csütörtök) 
– Szeretet Lángja – (Béla király téri színpad)
– Borkalauz online kiadvány bemutató-
ja (Garay Élménypince)
– „A Magyarország legszebb konyhakertjei” 
helyi eredményhirdetése (Béla király tér)
– Szekszárd Jazz Orchestra koncert 
(Béla király téri színpad)
– Magyar Borhoz Magyar Nóta (Babits 
Mihály Kulturális Központ rendezvény-
terem)
– Hegedűs a háztetőn-musical (Babits 
Mihály Kulturális Központ Színházterem)
– Herczku Ági és a Banda koncert (Béla 
király téri színpad)

Szeptember 19. (péntek) 
– Lázár Ervin: Gyere haza Mikkamak-
ka! A PTE IGYK Színjátszó Kör előa-
dása (Béla király tér) Alisca Brass Band 
koncert. (Béla király téri színpad)
– ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
– Örökség Gyermektánc Gála. (Béla 
király téri színpad)
– Kis Pál István: Áldva a pásztor a korttyal – 
könyvbemutató. (Vármegye Háza Kávézó) 
– Filmvetítés: Meseautó- „Bálozni jöt-
tem és színésznő lettem” – Tolnay Klári 
Arcai című emlékkiállítás keretében. 
(Babits Mihály Kulturális Központ)
– Borviszonyok. Forrai Ferenc borcímke 
kiállításának megnyitója. (Bormúzeum) 
– Mrs. Columbo koncert. (Béla király 
téri színpad)
– Neoton Família koncert – a TolnAgro 
Kft. támogatásával. (Szent István téri 
színpad)

– A Pécsi Bartók Férfikar és Bordalkó-
rus koncertje (Béla király téri színpad) 
Riff-Raff zenekar 10 éves jubileumi 
koncert. (Piactér)

Szeptember 20. (szombat) 
– Weinlese Chortreffen Többnemzeti-
ségű Kórustalálkozó Mondschein Kó-
rus és vendégeinek koncertje. (Várme-
gyeháza udvari színpad)
– Toma és Csapata „Toma mosolyfűsze-
rekkel”. Történeti játékok. (Vármegye-
háza kert)
– Alisca Taekwondo Klub küzdősport 
bemutatója. (Béla király téri színpad)
– Iberican Táncegyesület bemutatója. 
(Béla király téri színpad)
– Kazinczy János festőmű- vész kiállításá-
nak megnyitója. (Agóra Művészetek Háza)
– „Ha kicsike vagyok is…” Örökség Folk-
vetélkedő. (Vármegyeháza Udvari színpad) 
– Tücsök Zenés Színpad műsora. (Béla 
király téri színpad) 
– Kiskalász zenekar gyerekkoncert. (Babits 
Mihály Kulturális Központ, Színházterem) 
– Magyar Wing Tsun Egyesület önvédel-
mi bemutatója. (Béla király téri színpad) 
– Hot Iron súlyzórudas csoport bemu-
tatója. (Béla király téri színpad) 
– Ritmo Sporttánc Egyesület bemutató-
ja. (Béla király téri színpad) 
– Garay Élménypince fotópályázatának 
kiállítás megnyitója.
– Szöcske Akrobatikus rock and roll be-
mutató. (Béla király téri színpad) 
– Szüreti Felvonulás. (Bezerédj utca, 
Széchenyi utca, Szent László utca) 
– Szekszárdi Gitárkvartett koncert. 
(Béla király téri színpad) 
– Borrendi Avató. (Béla király téri színpad) 
– „Must jön a java” Folklórműsor- Ma-
dárijesztő verseny – a „Szüret Táncos 
Párja” választás. (Béla király téri színpad) 
– „Mi a borkő 2?” a PAD Irodalmi Egye-
sület műsora. (Vármegyeháza Kávézó)
Balkan Fanatik koncert (Vármegyeháza 
Udvari Színpad)
– Szüreti – Selfie és Videó Pályázat ered-
ményhirdetés. (Szent István téri színpad)
– „III. SZÍN – FÓNIA” - SYMPHONY 
OF EVOLUTION – Hatvani Szabolcs 
Show műsora.” 
– Kultúr Disco. (Piactér) 

Szeptember 21. (vasárnap)
– Swing Mazsorett és Táncegyesület 
műsora. (Béla király téri színpad)
– „Toma mosolyfűszerekkel” Toma és 
Csapata történeti játékok. (Vármegye-
háza kert) Szekszárdi Mozgásművésze-
ti Stúdió bemutatója. (Béla király téri 
színpad) 
– „Öltözékünk üzenete” Hungaricum 
viselet és divatbemutató. (Vármegye-
háza udvari színpad) Gyermekszínház- 
Ludas Matyi. (Béla király téri színpad) 
– Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj 
kardművészeti bemutató. (Béla király 
téri színpad) 
– PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola bal-
ett tagozatának bemutatója. (Béla király 
téri színpad) Utcaszínház a Garay Gim-
náziumtól a Béla király térig. 
– Szalonna és Bandája koncert. (Béla 
király téri színpad) 
– A borba beleszól a mérték – A Kézjegy 
Klub irodalmi programja. (Vármegye 
Háza Kávézó) Szekszárd Junior Stars 
koncert. (Béla király téri színpad) 
– Charlie koncert. (Szent István téri 
színpad)

Szeptember 26. 
Negyedik alkalommal kapcsolta be 
Szekszárdot a Kutatók Éjszakája or-
szágos tudománynépszerűsítő fesztivál 
programjába a PTE IGYK.

Szeptember 29. 
Jubileumi koncertet tartott a 15 éve 
alakult Szekszárdi Gitárkvartett. Az 
előadás időrend szerint követte a ze-
nekar zenei érdeklődésének alakulását 
a klasszikus zenétől, a parafrázisokon 
át a saját kompozíciókig. Telt ház volt, 
nagy siker és kiváló hangulat. 

Október 1. 
A Zene Világnapján a Művészetek Háza 
rendhagyó programokkal igyekezett fel-
hívni a figyelmet a zene életünkben be-
töltött szerepére. Ebben partnerük volt 
a Liszt Ferenc Zeneiskola, Szekszárdi 
Junior Stars, Szily Lajos és tanítványai, 
Kovács Zsolt és az Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Tücsök Zenés Színpad. A hagyomá-
nyos keretekben zajló koncertprogramo-
kon túl rendhagyóvá tette az eseményso-
rozatot az Új Nemzedék ifjúsági csoport, 
akik az iskolákban és a város számos hely-
színén flash mobokat szerveztek

Október 2–3.
Nagysikerű, nemzetközi konferenciát 
rendezett a PTE IGYK öt egyetem kutatóit 
összefogó Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúr-
történeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportja.

Október 5.
A Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes lemezfelvétellel egybekötött 
Protestáns-napi koncertet adott az 
evangélikus templomban.

Október 10. 
Bánátból bánatba címmel írt könyvet 
dr. Balázs-Kovács Sándor, a Wosinsky 
Mór Megyei múzeum főmuzeológusa és 
Gutai István, a paksi könyvtár nyugal-
mazott igazgatója. A kötet a Sárköz és 
a temesközi Végvár több mint 200 évre 
visszanyúló rokoni kapcsolatairól szól. A 
múzeumban tartott bemutatón dr. Kor-
sós István a Magyar Természettudomá-
nyi Múzeum főigazgatója szólt a könyv-
ről, aki a családja révén maga is érintett 
a különös közép-európai történetben.

Október 10–17.
24. alkalommal szervezte meg a Mentál-
higiénés Műhely a Pszichológia Kultúra 
Hetét. Nóvum volt, hogy a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház Pszichiátriai 
Osztálya első alkalommal csatlakozott a 
rendkívül gazdag program megrendezé-
séhez. A megnyitón a pszichiátriai bete-
gek alkotásaiból összeállított rendhagyó 
kiállításon Dr. Vendég Magdolna pszi-
chiáter főorvos mondott köszöntőt és fel-
lépett a székesfehérvári Stringers Quar-
tett vonósnégyes. Az öt szeretetnyelv 
jegyében zajló programokat a Szekszárdi 
Babahordozó nap teljesítette ki.

Október 13–20.
Az Országos Könyvtári Napokon az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárban kedvezmé-
nyekkel, ajándékokkal várták a régi és 
új olvasni vágyókat. Olyan nagyszerű 
előadók vendégeskedtek, mint például a 
szekszárdi Fábián Péter vezette K2 Szín-
ház, a Szekszárdon élő neves műfordító, 
Erdélyi Z. János, aki A cet könyve című 

önálló verseskötetét mutatta be Orbán 
György közreműködésével. Kötetbemu-
tatóval érkezett Péterfy Gergely és Pé-
terfy-Novák Éva is. Reisinger János mű-
vészettörténész a Munkácsy-trilógiáról, 
Tálosi Zoltán, a Baka Múzeum vezetője 
pedig hadtörténeti tárlatuk érdekessége-
iről tartott előadást.

Október 14. 
Már a 15. találkozóját tartotta a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 
a Babits  Mihály Kulturális Központban, 
vezető témának  a népcsoportok együtt-
élését választva. A kiváló előadásokból 
építkező egész napos rendezvény egyfajta 
felkészülés volt a jövő évi XLIII. Orszá-
gos Honismereti Akadémiára, amelynek 
megrendezésére a szekszárdi egyesületet 
kérte fel az Országos Honismereti Szö-
vetség. A találkozón adták át az Egyed 
Antal-díjat a Borbandi György és Tálosi 
Zoltán által létrehozott Baka Múzeum-
nak. Emléklapot kapott a honismereti 
szövetségtől többek között a szekszárdi dr. 
Imreh Csanádné, dr. Méry Éva és a Szek-
szárdi Német Nemzetiségi Egyesület.

Október 23.
A városi emlékünnep keretében Földesi 
Lajos művészeti vezető irányításával a 
Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hang-
versenyt adott a Művészetek Házában, 
Dónusz Katalin énekművész és Kocsis 
Andrea hárfaművész közreműködésével.

November 3. 
A Japán Kultúra Világnapja alkalmából a 
Babits Mihály Kulturális Központ pályá-
zatot hirdetett gyermek, ifjúsági, illetve 
felnőtt kategóriákban haikuk faragásá-
ra. A „lírai kihívás” során 25 versenyző 
mérettette meg magát. A verseny első 
helyezettjei: Felnőtt kategória: Révész 
Ágnes – ifjúsági kategória: Rákóczi Zol-
tán – gyermek kategória: Bogos Zsófia. 
A díjakat, emléklapokat Halmai-Nagy 
Róbert, az intézmény igazgatója adta át 
a „Ha Haiku” kiállítás megnyitóján, ahol 
a kifüggesztett versek mellett, origami-
kat, és festett, képes-verses, úgynevezett 
haigákat is láthattak az érdeklődők.

November 14. 
– A Garay  gimnáziumban felavatták a 
közadakozásból vásárolt elektromos or-
gonát. A hangszer a hollandiai Johannus 
Orgonagyár Johannus Vivaldi 250 típusú 
digitális, 2 manuálos, 47 hangzó regisz-
teres orgonája, ára 4 000 000 Ft, amelyhez 
jelentős támogatást Schmidt Pál egykori 
köztársasági elnök és a Paksi Atom-
erőmű nyújtottak. További támogatók: 
Szekszárd Megyei Jogú Város, a szek-
szárdi vállalkozások, szülők voltak. Hét 
alkalommal került sor „Esték a gimná-
zium orgonájáért” rendezvénysorozatra, 
Szekszárd és környéke művészeti együt-
teseinek és művészeinek fellépésével. A 
közadakozást Ékes László, író, újságíró, 
a Magyar Kultúra Lovagja szervezte. Az 
orgonaavatón köszöntőt mondott Ács 
Rezső polgármester és Schmitt Pál volt 
köztársasági elnök is. A hangszert Loz-
sányi Tamás orgonaművész mutatta be. 
– A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL )
Tolna Megyei Levéltárában az 1991-től 
megjelenő évkönyv sorozatának, a Tolna 
Megyei Levéltári Füzeteknek a 14. kö-
tetét nagyszámú érdeklődő előtt mutatta 
be a levéltár igazgatója, dr. Várady Zol-

tán. A bevezető tanulmányokkal forráso-
kat közlő kötet szerzői Cserna Anna és 
Link Dóra főlevéltárosok, valamint dr. 
Szilágyi Mihály helytörténész voltak.

November 20.
A „Rendiség alkonya” címmel rövi-
debb lélegzetű munkákból összeállított 
kötet látott napvilágot dr. Glósz József 
történész kandidátusnak, a 18-19. szá-
zad hazai gazdasági, társadalomtudo-
mányi kutatójának szerkesztésében. A 
kiadvány a Rákóczi-szabadságharcot le-
záró szatmári békétől (1711. április 30.) 
1848-ig foglalkozik a Tolna vármegyei 
középbirtokos nemesség és a megyei vá-
rosok lakosságának anyagi viszonyaival. 
A kötetet dr. Szíjártó István, az ELTE 
történettudományi docense méltatta a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tártermében rendezett bemutatón.

November 21.
Az MNL Tolna Megyei Levéltára a 
háború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából I. világháborús dokumen-
tumok levéltárunk gyűjteményéből 
címmel összeállított kamara kiállítását 
Rózsafi János helytörténész, hadszín-
térkutató, a Magyar Haditudományi 
Társaság tagja nyitotta meg. Ugyanezen 
a napon került sor a 44. Helytörténeti 
Pályázat eredményhirdetésére is. Az 
első díjat dr. Töttős Gábor docens egyik 
dolgozata érdemelte ki.

November 22–23.
A Bartina lett a legeredményesebb 
együttes a Szekszárdi Néptánc Feszti-
válon. A megújult kulturális központ 
színházterme méltó környezetként látta 
vendégül a legnívósabb magyarországi 
néptáncegyütteseket. A szombat délutá-
ni első versenyprogramot megelőzően 
Ács Rezső polgármester köszöntötte a 
fesztivál résztvevőit és az érdeklődő kö-
zönséget, majd Szabadi Mihály adott  
rövid áttekintést a verseny történetéről. 
A neves szakemberekből (dr. Diószegi 
László, Hortobágyi Gyöngyvér, Mihá-
lyi Gábor, Novák Eszter, Pál Lajos) álló 
zsűri döntése értelmében három együttes 
kapott megosztott első díjat: a Bartina 
mellett a Fölszállott a páva-győztes jász-
berényi Jászság és a fehérvári Alba Regia 
Néptáncegyüttes bizonyult a fesztivál a 
legjobbjának. A szekszárdiak ezen felül 
három további díjat kaptak: Fitos Eszter 
és Fitos Dezső a legjobb koreográfiának, 
Sipos Gergő a legjobb szólótáncosnak 
járó elismerést vehette át, a zenekarok 
közül a Siklósi Krisztián vezette Csurgó 
együttest találta díjra érdemesnek a zsűri. 

November 23. 
Lányi Péter zongoraművész tartott nagy-
sikerű koncertet a Művészetek Házában. 
Az előadó az élet szépségeit közvetítette 
hallgatóságának Schumann, Liszt és De-
bussy műveinek segítségével. Ezért is vá-
lasztotta a koncertnek A zene az égbe tör 
címet. A közönség érezte és átélte a zene 
közvetítésével küldött üzeneteit.

November 24–25.
A PTE IGYK „Anyanyelv és identi-
tás” címmel nagysikerű, nemzetközi 
anyanyelv-pedagógiai konferenciát 
rendezett. Ez alkalomból együttműkö-
dési szerződést írt alá Prof. dr. Hor-
váth Béla dékán (PTE IGYK) és Prof. 

PhD. Erdélyi Margit CSc dékán (Selye 
János Egyetem, Komarno, Szlovákia).  
A hosszú távú együttműködés főbb te-
rületei: oktatói, hallgatói csereprogram, 
tananyag-fejlesztési program, pályázati, 
kutatási tevékenység, kulturális, sport és 
egyéb együttműködés.

November 28.
A Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének megyei szervezete 
az idén jubileumi Prima-díj átadót 
rendezett a Babits Mihály Kulturális 
Központban. A márványteremben a 
Príma-díjasok alkotásaiból és szemé-
lyes relikviáiból rendeztek impozáns 
kiállítást. A gálaműsort a korábbi az 
elmúlt tíz év Prima-díjasai – a Szek-
szárd Junior Stars, az Alisca Brass 
Band, a Tűzvirág Táncegyüttes, Lányi 
Péter, a Bogyiszlói Cigányzenekar és a 
Bartina Néptánc Együttes – adták. Kö-
szöntőt Ribányi József a Tolna Megyei 
Közgyűlés alelnöke és dr. Fajszi Lajos a 
VOSZ Tolna Megyei Szervezetének el-
nöke mondott, a VOSZ elnökségének, a 
Prima Primissima alapítójának és a ku-
ratórium elnökének üdvözletét Perlusz 
László a VOSZ ügyvezető igazgatója 
tolmácsolta. Ezt követte a díjak átadása 
és az ünnepi fogadás. Prima-díjasok 
lettek: zeneművészet kategóriában a 
Holló együttes, Képzőművészet ka-
tegóriában Mözsi Szabó István fes-
tőművész, közművelődés kategóriában 
Vincze Bálint természetfotós. 

December 2.
Megtartotta hagyományos adventi kiál-
lítását a Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont márványtermében. A bemutatón 
külön kis bemutatót szenteltek elhunyt 
tagtársuk, Csuprik Lászlóné műveiből, 
így emlékezve a szervezet egykori gaz-
dasági vezetőjére. A kiállítás időtartama 
alatt tombolát vásárolhattak a látogatók, 
amelynek bevételét a Baka Alapítvány 
kapta, s amelynek fődíja nem más, mint a 
költő testvére, Baka Zsuzsanna készítette 
terítő és párna együttes volt.

December 5.
– A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes Kodály Zoltán szüle-
tésének 132. évfordulója alkalmából a 
magyar kórusok napján ünnepi hang-
versenyt szervezett a Garay gimnázium 
dísztermébe. A koncerten közreműkö-
dött a Szekszárdi Garay János Gimnázi-
um leánykara és a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes Naszladi 
Judit, a kaposvári Vikár Kórus, Lud-
mány Géza és a Pécsi Tudományegye-
tem Egyetemi Kórusa Prof. dr. Lakner 
Tamás vezényletével. Az egyesített kórus 
Kodály Zoltán 114. genfi zsoltár című 
szerzeményét, Lozsányi Tamás orgo-
nakíséretével, Prof. dr. Lakner Tamás, a 
PTE Művészeti Kar dékánja, Liszt-díjas 
karnagy dirigálta. Huszárik Imre igaz-
gatóhelyettes köszöntőjét követő áhítatot 
Rácz József esperes tartotta.
– A Garay és a Dienes általános iskola 
tanulóinak ünnepi műsorával, Miku-
lásfutással, és a város karácsonyfájának 
ünnepi fénybe öltöztetésével kezdődött 
a hagyományos Karácsonyváró városi 
rendezvénysorozat új helyén, a megújult 
Béla király téren. A városi ünnepséggel 
párhuzamosan zajlott a Vármegyeháza 

udvarán a Szekszárdi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat Mikulás-napi ün-
nepsége, amelyen dr. Horváth Kálmán 
a kormányhivatal dolgozóinak nevében 
300 ajándékcsomagot osztott ki a roma 
családok gyerekeinek. 

December 6.
A Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 
hét korcsoportjának 250 táncosa nagysi-
kerű, emelkedett hangulatú karácsony-
váró ünnepi nagyműsort adott kétszer 
is megtöltve közönséggel a Babits Mi-
hály Kulturális Központ színháztermét. 

December 6–21.
Emlékezetesen szép és felemelő szabadté-
ri karácsonyváró „Élő Szeretetet Ember-
társainknak!” programsorozat valósult 
meg a Mentálhigiénés Műhely szerve-
zésében esténként a Béla király téren. A 
tündöklő díszkivilágítás és a karácsonyi 
vásár fényei közepette 17 napon át (Mi-
kulás napjától aranyvasárnapig) minden 
este 17 órakor megszólalt a csengő és el-
kezdődtek az adventi programok. A ren-
dezvénysorozatban, amelyhez a technikai 
feltételeket az önkormányzat biztosította,  
Pócs Margitnak, a Magyar Kultúra Lo-
vagjának a koordinálásával magánsze-
mélyek, művészeti együttesek, civil és 
vallási közösségek, nevelési-oktatási in-
tézmények önkéntes felajánlásként léptek 
fel, működtek közre, ezzel is megerősítve 
a karácsony valódi üzenetét. Helyi termé-
kek vására – benne sült gesztenye, forralt 
bor, kézműves sör és számtalan finomság 
– is várta a térre érkező érdeklődőket.

December 7.
A Szekszárdi Kamarazenekar fennál-
lásának 30. évfordulójára ünnepi hang-
versenyt adott klasszikus zeneszerzők 
műveiből a Művészetek Házában Föl-
desi Lajos hegedűművész vezetésével.

December 10.
Darvas Ferenc Válogatott versek I. cím-
mel megjelenő új kötetét Kovács Ákos 
szerkesztette.

December 20–22. 
– Negyedik alkalommal tartott közös 
karácsonyi koncertet Tücsök Zenés 
Színpad és a Szekszárdi Jazz Quar-
tet, ahol a közönség az alkalomhoz illő 
műsorszámok mellett ízelítőt kaphatott 
a két együttes folyamatosan bővülő és 
színesedő repertoárjából is. 
– Nagy hagyományú a Madrigálkórus 
karácsonyi koncertje. A helyszín az idén 
is a Művészetek Háza volt, a hangulat is 
méltó dísze az ünnepnek. 
– A MUKI BÁCSI (Mutatós Kísérletek 
– Bárki Csinálhatja) verseny országos 
döntőjében a Szekszárdi I. Béla Gim-
názium, Informatikai Szakközépis-
kola, Kollégium, Általános Iskola és 
Óvoda  diákjai: Domján Dániel és Sze-
deli Márk II., Parrag László Benedek 
és Schmidt Dániel III. helyezést ért el.

V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- 
és partnervárosi programjai 2014-ben 
a következő városokkal zajlottak.

1. BEZONS
Április
A franciaországi helyhatósági választá-
sok során Dominique Lesparre korábbi 
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polgármestert nagy fölénnyel választották 
meg újra Bezons vezetőjének, aki 2002 óta 
immáron harmadszor nyerte el a szavazó-
polgárok többségének bizalmát. Ugyan-
ebben a hónapban ünnepelte Bezons-ban 
100. születésnapját Jules Soubrane úr, aki 
a testvérvárosi kapcsolat 1967-es alapítá-
sánál is tevékeny szerepet vállalt.

Május 5. 
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság 
éves első közgyűlése keretében a tagok 
tájékoztatást kaptak az előző időszak 
eseményeiről és a következő hónapok 
várható programjairól, valamint az 
Egyesület 2013. évi pénzügyi eredmé-
nyéről. A közgyűlésen bezons-i vendé-
geket is köszönthettek, Gerard Com-
te, Simone Comte és fiúk Christian 
Comte személyében, akik évtizedek óta 
segítik a két baráti társaság közötti kap-
csolattartást. Az ünnepségen Kovács 
János mesterszakács francia menüjét 
fogyaszthatták a vendégek, a műsort 
pedig a Tücsök Zenés Színpad francia 
sanzonjai színesítették.

Június 16–22. 
A Tolna Megyei Foltvarrók Egyesülete 
dr. Fisi Istvánné vezetésével 7 fővel uta-
zott Bezons-ba, az ottani hímzőegyesü-
let meghívására.

November 27.
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság 
ez évi második közgyűlése keretében a 
tagok tájékoztatást kaptak az előző idő-
szak és a következő év várható esemé-
nyeiről, valamint a 2015-ben esedékes 
tisztújítás előkészületeiről és az 1992-es 
alapszabály teljes megújításáról.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN
Ebben az évben érkezett el a két város a 
testvérvárosi kapcsolatok 25. jubileumi 
évfordulójához, amelyet hagyományo-
san mindkét település megünnepel. A 
polgármesterek többszöri egyeztetése 
és a magyarországi parlamenti, európai 
uniós és helyhatósági választások miatti 
számos elfoglaltság miatt nem sikerült 
mindkét félnek megfelelő időpontot 
kijelölni a találkozásra, így közös meg-
egyezés alapján a felek az ünnepséget a 
következő évre halasztották el.

Július 17–20. 
Ekkor zajlott Bietigheim-Bissingen váro-
sában a Bietigheimer Wunderland című 
kulturális fesztivál, amelynek keretében 
az amerikai testvérvárosukkal való hiva-
talos kapcsolat fennállásának 15. évfor-
dulóját is megünnepelték. Szekszárdról 
az All Stars zenekar vett részt az ünnep 
eseményen, műsoruk nagy sikert aratott, 
a csapatot Jürgen Kessing főpolgármes-
ter külön is köszöntötte.

Augusztus vége
A megrendezett Pferdemarkton ebben 
az évben önkormányzatunk nem képvi-
seltette magát. A kiállítók között – mint 
már hosszú évek óta – ezúttal is Nepp 
Dénes szíjgyártó mester képviselte Szek-
szárdot, aki saját standon mutatta be 
díjnyertes és kiváló minőségű lószerszá-
mait, bőrből készült kézműves termékeit.

Október
Bietigheim-Bissingen városából az el-
múlt évekhez hasonlóan egy nagyobb 

segélyszállítmány érkezett szekszárdi 
szervezetek és intézmények számára. 
A közel 500 csomag ruhanemű, cipő, 
játék, könyv és egyéb használati cik-
ket a Szociális Iroda szervezésében a 
segélyszervezetek, nyugdíjas egyesü-
letek és fogyatékkal élő szervezetek 
képviselői útján segélyosztási akciók 
keretében jutott el a rászorulók részére. 
A segélyszállítmányt ezúttal is a Sió-
Trans Kft. szállította Szekszárdra, a cég 
önzetlen támogatása révén már számos 
alkalommal térítésmentesen juthattak a 
szekszárdi szervezetek és intézmények 
az adományozott eszközökhöz.

3. DINGHAI
Június 6–15. 
Horváth István polgármester vezetésé-
vel egy 7 fős önkormányzati delegáció 
utazott Dinghai városának meghívására 
a Ningbóban tartott CEEC nemzetközi 
vásárra és kiállításra. A vásáron számos 
kínai miniszter és magas rangú vendég 
vett részt a szekszárdi borok kóstolóján 
és megtekintették a kelet-európai or-
szágok bemutatkozására építendő pa-
vilonokat, köztük a magyar termékek 
bemutatására szánt későbbi épületet is, 
amely a tervek szerint 2015-re készül 
el. A kiállítás után a delegáció továbbu-
tazott Dinghai városába, ahol a város 
vezetése fogadta a szekszárdi vendége-
ket és folytatott tárgyalásokat a további 
együttműködés lehetőségeiről.

4. DOWNPATRICK
– A 2013-ban elnyert és 5 külföldi vá-
ros partneri együttműködésében zajló 
Grundtvig program élethossziglan 
tartó tanulási folyamatot támogató 
projekt kapcsán május 8-11. között 
került sor Downpatrickban a követke-
ző közös konferenciára. Városunkat 7 
fős, önkormányzati képviselőkből és a 
polgármesteri hivatal szakembereiből 
álló delegáció képviselte az eseményen, 
amelyen megállapodtak, hogy Szek-
szárd városa 2015. év februárjában ad 
otthont a 2015 második felében záródó 
pályázati programnak.
– A szeptemberi Szüreti Napokon John 
Noble elnök vezetésével a downpatricki 
testvérvárosi bizottság 7 fős delegációja 
vett részt az ünnepi programokon, ahol a 
2015. év eleji szekszárdi pályázati konfe-
rencia programjáról is tárgyaltak a felek.

5. Facsád
Augusztus 16–18. 
A Facsádi Napok  során immáron 20. 
alkalommal a bunyaszekszárdi emléknap 
is megrendezésre került. A jubileumi ün-
nepségre Kővári László önkormányzati 
képviselő vezetésével utazott hivatalos de-
legáció, amelyet Kaszó Gyula református 
tiszteletes és a Szekszárd-Facsád-Lugos 
Baráti Társaság több tagja is elkísért. A 
szekszárdi vendégek előtte a lugosi ünnepi 
programokon is részt vettek, ezt követően 
utaztak tovább Facsádra. A jubileumi ün-
nep kapcsán Kaczián János, a kapcsolat 
kialakítását kezdeményező nyugalmazott 
levéltáros és helytörténész egy 300 olda-
las Krónikás Könyv című emlékalbumot 
is készített, amelyet nagy örömmel fo-
gadtak a vendéglátók. A bunyaszekszárdi 
megemlékezés tiszteletére Kaczián János 
szervező munkájának köszönhetően az 
MR Kossuth Rádió Déli harangszó című 
műsorában az ottani templom harangját 

hallhatták a rádióhallgatók. Az ünnepi 
programokat Igazfalván a kultúrotthon-
ban tartott bál zárta, amelyet Ihász János 
polgármester évről évre nagy sikerrel 
szervez a bunyaszekszárdi elszármazot-
tak részére.

6. LUGOS
Augusztus 14–16. 
Ekkor rendezték meg Lugos város legna-
gyobb ünnepét, a  Lugosi Búcsút. Szek-
szárdot ezúttal a Kővári László képviselő 
által vezetett delegáció képviselte, illetve az 
önkormányzati delegáción kívül a kiutazó 
csoportban helyet kaptak a Szekszárd-Lu-
gos-Facsád Baráti Társaság és a Szekszár-
di Rotary Club tagjai is, akik saját lugosi 
partnerszervezetükkel szintén hosszú 
évek óta ápolják a baráti kapcsolatot. A 
szekszárdi vendégeket a lugosi RMDSZ 
székházban külön is köszöntötték, majd az 
ünnepi programok után a delegáció tagjai 
tovább utaztak Facsádra és Igazfalvára, az 
ottani jubileumi megemlékezésre.

7. ÓBECSE
– A korábbi években megalakult Po-
tisje-Óbecse kommunális szolgáltató 
vegyes vállalat, melyben a szekszárdi 
Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel 
és a menedzsment jogok birtoklásával 
rendelkezik, tovább folytatta terjesz-
kedését a vajdasági szolgáltató piacon. 
A szekszárdi szakemberek az év során 
több alkalommal is kiutaztak Óbecsére 
az aktuális teendők megbeszélése és ki-
vitelezése céljából.
– Szekszárd város a korábbi évek gya-
korlatához hasonlóan ezúttal is támo-
gatói nyilatkozatot bocsátott ki az év 
elején az óbecsei Petőfi Sándor Magyar 
Kultúrkör részére a 2014 nyarán meg-
rendezett nyári honismereti táborhoz, 
amelyre több magyar városból érkező 
diákok is meghívást kaptak.

8. WAREGEM
– Belga partnervárosunk ez év júliusában 
ismét vendégül látott városunkból hát-
rányos helyzetű és szociálisan rászorult 
szekszárdi diákokat, valamint nevelőiket 
egy tíznapos nyaraláson. A hosszú évek 
óta kialakult gyakorlatnak megfelelően 
ezúttal 44 diák és 7 kísérő tanár vehetett 
részt 4 szekszárdi általános iskola és a Tol-
na Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság 
felügyelete alatt álló lakásotthonok kép-
viseletében az utazáson, amelynek teljes 
költségét az előző évi Waregemi Magyar 
Nap bevételéből  és egyéb támogatásokból 
fedezték a belga vendéglátók.  A színes és 
gazdag program során kalandparkban, 
tengerparti kiránduláson és a vendéglá-
tó családok által szervezett eseményen 
vehettek részt a szekszárdiak, akik örök 
élménnyel gazdagodva térhettek haza a 
tíz nap letelte után.

Egyéb nemzetközi események 2014-ben:
Március 27.
A határontúli németeket támogató né-
met belügyminisztérium új kisbuszt 
ajándékozott a Magyarországi Német 
Színháznak.  Az autó kulcsát Heinek 
Ottó, a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzata elnöke adta át 
Frank Ildikó színházigazgatónak.

Május
A Szekszárdi Garay János Gimnázium 
tovább mélyítette kapcsolatait a kolozs-

vári Báthory Lyceummal. A Nemzeti 
Tehetség Program keretében benyúj-
tott sikeres pályázat eredményeként 
diákjaik közös matematika táborban 
vettek részt Fadd-Domboriban, majd 
szeptemberben az erdélyi Torockón. 

Április 29.
A PTE IGYK sikeres Nemzetközi Te-
hetségkonferenciát rendezett az eszéki 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera 
Egyetem, a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem, a nagyváradi Crestina Partium 
Egyetem, illetve a PTE Illyés Gyula Kar 
hallgatóinak és oktatóinak részvételével.

Május 12.
A PTE IGYK-ra indonéz egyetemi 
küldöttség (Sanata Dharma Univers-
ity, Yogyakarta) látogatott. Az indonéz 
egyetemi vezetőket és hallgatókat In-
donézia magyarországi nagykövete és 
a Budapesti Indonéz Nagykövetség 
delegációja is elkísérte. A felek tárgyalá-
sokat folytattak a hallgatói, oktatói mo-
bilitás, a közös kutatások, publikációk, 
előadások, konferenciák lehetőségéről 
és ötéves időtartamra szóló együttmű-
ködési keretszerződést írtak alá.

Június 9–június 15.
Az 1997-től működő Nyitott Világ Ala-
pítvány 900 diákot segített versenyké-
pes nyelvtudáshoz, nyelvvizsgához. 
2014-ben vendégül látta a németországi 
Tauberbischofsheimből érkező diákcso-
portot. A cserekapcsolat 2002 óta éven-
kénti találkozást jelent, amelynek során 
nemcsak a vendéglátó ország nevezetes-
ségeivel ismerkednek a diákok, hanem 
a személyes kapcsolatokon keresztül 
tovább mélyítik a barátságot.

Augusztus 27.
Őexcellenciája, Jari Vilén, a Finn Köztár-
saság volt magyarországi nagykövete és 
felesége, Sőregi-Vilén Éva ösztöndíj alapot 
hoztak létre a PTE IGYK hallgatói számára

Szeptember 18–22.
A Rotary Club Szekszárd stockholmi 
majd az oklahomai rotary klubok  képvi-
selőit  fogadta Szekszárdon. Az együttmű-
ködés keretében a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház szülészeti-nőgyógyászati 
és gyermekosztálya technikai fejlesztése 
szükségességéről és a rotary klubok nem-
zetközi lehetőségeiről tárgyaltak.

December 8–11. 
Dr. Haag Éva alpolgármester vezetésével 
egy 6 fős hivatali delegáció vett részt a len-
gyelországi Michalowicében, a Grundtvig 
Lifelong Learning pályázati program kon-
ferenciáján. A Downpatrick város vezeté-
sével zajló másfél éves pályázati projekt 
kapcsán minden résztvevő város a saját 
környezetéből vett példákon keresztül 
igyekezett bemutatni a konfliktuskezelés 
és a náluk élő fiatalok, illetve nemzetisé-
gek aktuális problémáinak megoldására 
készített koncepcióját, melynek végén a 
pályázat keretében – közös projektmun-
ka eredményeképp – egy angol nyelvű 
konfliktuskezelési kézikönyv is készül.

December
A Comenius pályázati program kere-
tében nagyszabású projekttalálkozóra 
került sor a Szekszárdi Garay János 
Gimnáziumban, ahol a Tempus Köz-

alapítvány által meghirdetett uniós  pá-
lyázaton a Mind the gap! (Nézzen a lába 
elé!) című projekttel 20 000 eurós támo-
gatást nyert az intézmény. A projekt 5 
ország közreműködésével valósul meg: 
Csehország, Törökország, Németország 
és Észtország egy-egy iskolája dolgozott 
együtt a Garay gimnáziummal.

VI. EGÉSZSÉGÜGY
Február 28.
Szekszárdra látogatott Orbán Viktor  
miniszterelnök  a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház korszerű épületszárnyá-
nak átadása alkalmából. A mintegy 3,6 
milliárdos beruházásban az önrész 364 
milliót, az uniós támogatás 3,3 milliárd 
forintot tett ki. Az új, háromszintes töm-
böt fedett híd köti össze a diagnosztikai 
blokkal, egyúttal a sürgősségi osztály 
fölötti épületrész is elkészült a tömbö-
sítési folyamat részeként. Az eseményen 
részt vett dr. Szócska Miklós államtit-
kár, Horváth István polgármester és a 
képviselő-testület, dr. Puskás Imre, a 
megyei közgyűlés elnöke, valamint az 
intézmény főigazgató főorvosa, dr. Muth 
Lajos. Az épületben az orvostechnológi-
ai, informatikai eszközfejlesztés mellett 
93 betegágy létesült. A tömbben elhelye-
zett, összesen 1,2 milliárd forint értékű 
orvosi műszerek közül kiemelkedik az 
MRI-berendezés, a 3 röntgen-, valamint 
a 4 ultrahang készülék.

Május 15.
Hagyományos megemlékezést tartottak 
a Balassa János Megyei Kórház dolgo-
zói az egykori Szent Vince-rendi irgal-
mas nővérek síremlékénél, akik 1854-
től feloszlatásukig ápolták a betegeket.

Május 16.
Az Ápolók Nemzetközi Napján kö-
szöntőkkel, tudományos előadásokkal 
emlékeztek az ápolók és egészségügyi 
szakdolgozók áldozatos munkájára a 
megyei kórházban.

Szeptember
A Rotary Club Szekszárd az RC Budapest 
Tabán club által kezdeményezett Gift of 
Life (Adj életet!) Program keretében Ilyés 
Atilla székelyföldi kisgyerek szívműtétét 
segítette támogatásával. A műtétre Szege-
den, az egyetemi klinikán került sor.

Július 2–3–4. 
Szekszárd adott otthont a Pszichiátriai 
Szakdolgozók  XV. Országos Konferen-
ciájának. A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztálya és a „Lelki 
Egészségünkért – Szekszárd” Alapítvány 
által szervezett tanácskozás a legjelen-
tősebb szakmai esemény a pszichiátriai 
dolgozók, illetve az ország minden ré-
széből érkezett mintegy 200 fő résztvevő 
számára. Az eseményhez kapcsolódóan 
a PTE Illyés Gyula Karon kiállítás nyílt 
a megyei integrált intézmények, a pszi-
chiátriai osztály, a szocioterápiás és reha-
bilitációs osztály betegeinek munkáiból.

Október 11.
Ebben az esztendőben is jelentős esemény 
volt a Vármegyeháza dísztermében tartott 
Balassa-nap. Délelőtt egészségügyi-szak-
mai előadásokat hallgathattak az érdek-
lődők, majd délután Porpáczy Attila 
római katolikus káplán – a közelmúltban 
felújított – Szent János és Pál kápolnában 

tartott ökumenikus istentiszteletet. A 
műsoros ünnepi megemlékezést követő-
en sor került a miniszteri dicséretek, el-
ismerések, orvosi kinevezések átadására 
is. Az eseményen részt vett és felszólalt 
Ács Rezső, Szekszárd alpolgármestere, 
dr. Mészáros János, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma egészségügyért fe-
lelős államtitkárságának kabinetfőnöke, 
illetve Karl Jánosné Csepregi Erzsébet 
evangélikus lelkész. Ünnepi beszédet 
mondott dr. Muth Lajos, a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház főigazgató főorvosa 
is. A műsorban közreműködött Lozsá-
nyi Tamás orgonaművész, Németh Judit 
előadóművész és Kis Pál István költő.

Október 27. 
Közel másfél millió forint értékben orvo-
si, valamint az ápolást segítő eszközö-
ket kapott a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Gyermekgyógyászati Osztálya. 
Az eszközöket – köztük légzésfigyelőt, 
idegstimulálót, sebészeti eszközöket, 
vérnyomásmérőt, hordozható váladék-
szívót és inhalátort Nagy István, az Or-
szágos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
Egyesület képviselője adta át dr. Tóth 
Gergely Péter osztályvezető főorvosnak.

VII. CIVIL SZERVEZETEK
Január 5.
Hálaadó szentmisével és műsorral 
adóztak a helybeli és környéken élő 
bukovinai székely származású lako-
sok és egyesületek a 250 évvel ezelőtti 
madéfalvi veszedelem áldozataira em-
lékezve. A szekszárdi emlékparkban 
a koszorúzást követően a magyar és a 
székely himnusz is elhangzott.

Január 7. 
Rotary Club Szekszárd Tolna megye 
és Szekszárd múltjából érdeklődők szá-
mára nyitott sorozata keretében dr. Ba-
lázs-Kovács Sándor (főmuzeológus-et-
hnografus): Sárközi népszokások 
címmel tartott vetítettképes előadást.

Január 18.
A Rotary Club Szekszárd jótékonysági 
estjén 175 fő, köztük több tucat más me-
gyéből érkezett rotarys és a helyi ven-
dég, több mint félmillió forinttal járult 
hozzá a Tapintható láthatatlan” Béla téri 
térplasztika megvalósításához.

Január 22.
Új információs és szolgáltató irodát 
nyitott a Lakható Szekszárdért Köz-
hasznú Egyesület. Az uniós támoga-
tással megvalósult program célja, hogy 
a házgyári technológiával épült lakóte-
lepeken a közösségi összefogást progra-
mokkal segítsék.

Január 27. 
A Léleképítő sorozat keretében hang-
zott el dr. Bunyevácz Zsuzsa A ma-
gyarság múltja és jövője című előadás.

Január 28. 
Rotary Club Szekszárd Tolna megye 
és Szekszárd múltjából sorozata kere-
tében Cserna Anna (igh. főlevéltáros): 
A történelmi nemesi családok Tolna 
megyében címmel tartott előadást.

Január–december
Folytatódott a Tolna Megyei Egyed An-
tal Honismereti Egyesület Kedvenc té-

mám című előadássorozata. Az év első 
felében dr. László Péter, Nagy István, 
Bodó Imre, dr. Balázs-Kovács Sándor 
kutatók, valamint két diák, Pap Péter és 
Pázmándi Patrik (Garay gimnázium) 
mutatta be kutatásait.. Az év második 
felében a Wosinsky Mór Megyei Múze-
ummal közös szervezésben októbertől 
májusig nyolc előadásból álló újabb 
előadássorozat indult Kedvenc témám 
– Honismeret a múzeumban címmel. 
Előadók voltak dr. Gesztesi Enikő, dr. 
Gesztesi Tamás, Kaczián János és dr. 
Gaál Attila. 

Február 3. 
A Léleképítő előadássorozatban Haáz 
Sándornak, a Szentegyházi Gyer-
mekfilharmónia karnagyának előadása 
hangzott el.

Február 13.
A szekszárdi Zöldtárs Alapítvány 
konferenciáján a fenntartható fejlődés, 
azon belül is a vízgazdálkodásról beszélt 
Országh József egyetemi oktató, majd a 
Szekszárdi-Dombvidék aktuális és táv-
lati vízrendezéséről valamint környe-
zet-egészségügyi kérdésekről esett szó.

Február 14.
A Szerelmesek Napja alkalmából a 
programot a szervezők – A Halászhá-
ló Egyesület, a szekszárdi plébánia, a 
házas hétvégés közösség és a TESCO – 
kivitték a plázák világába, ahol a vásár-
lók nagy meglepetésére Bacsmai László 
plébános újra áldotta két pár házasságát.

Február 15.
Megkezdte tevékenységét a Honisme-
reti Szövetség Ifjúsági Bizottsága. A 
bizottság feladata az ország diákcso-
portjainak összefogása, közös progra-
mokat szervezése. Tolna megyét Tóth 
Norbert, a Garay János Gimnázium 
tanulója, a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület tagja képviseli.

Február 18. 
Rotary Club Szekszárd a XX. század-
ban előadássorozata keretében Ruzsa 
Éva (főlevéltáros) Szekszárdi utcanév-
változások a XX. században címmel 
tartott előadást.

Március 1.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör ez 
évben is megrendezte nagy sikerű ha-
gyományos borversenyét és annak 
eredményhirdetését, a kulturális köz-
pontban. 108 vörösbor, 41 fehér-, 21 
rosé bor mellett 3 siller is megmérette-
tett. Ferencz József alapító elnök és Ács 
Rezső alpolgármester adta át a díjakat 
és emlékplaketteket a kistermelőknek. 
A legtöbb érmet Fritz János, Tóth Jó-
zsef és Nepp Henrik szerezte meg.

Március 3.
Információs programot szervezett az 
Esőmanók Egyesület az autizmussal 
érintett családoknak, amelyen sok érin-
tett és érdeklődő vett részt.  

Március 11. 
Rotary Club Szekszárd Tolna megye és 
Szekszárd múltjából érdeklődők számá-
ra nyitott sorozata keretében dr. Gere 
László (régész) előadása Az ozorai vár 
rekonstrukciója címmel hangzott el.

Március 12.
A megyéhez kötődő 35 év alatti kép-
ző- és iparművészek számára ítéli meg 
évente a Szabó Dezső Művészeti ösz-
töndíjat a Víz’Part Közalapítvány, 
amelyet 2014-ben Könyv Kata festőmű-
vész vehetett át Rühl Gizella alelnöktől. 
Az önkormányzat humán bizottságának 
elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna 
különdíjat és könyvcsomagot nyúj-
tott át Lengyel Orsolya és Tóth Zsófia 
festőművész, valamint Máté Tamás épí-
tőművész szakos hallgatóknak.

Március 15.
Garay Antal, dr, Hollós Alajos, Török 
Zsigmond és Dora Mihály sírjánál  
hagyományos koszorúzási ünnepsé-
get szervezett a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület pártoló 
tagintézményei diákjainak közremű-
ködésével az alsóvárosi és az újvárosi 
temetőben.

Március 17.
A Léleképítőn dr. Freund Tamás agyku-
tató professzor tartott előadást Agyhul-
lámok, memória, kreativitás címmel.

Március 24.
A Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület hagyományosan 
évente megemlékezik a Honismeret 
Napjáról. Az egyesület a VII. Honis-
meret Napját Gyönkön, a Tolnai Lajos 
Gimnáziumban rendezte meg. Dr. 
Gesztesi Tamás (nyugalmazott főor-
vos) a 330 éve született az első magyar 
polihisztorról, Bél Mátyásról , dr. Töttős 
Gábor (docens, PTE IGYK) Elfelejtett 
gyönki ’48-asokról tartott előadást.

Március 29.
Az alsóvárosi fiatalok ötlete, a szekszár-
di hegyek, szurdikok megismertetése 
tavaly is folytatódott. Lengyel Péter túra-
vezető ezúttal a Csacska-szurdik tetőre, 
onnan a Kápolna térre vezette az érdek-
lődőket, majd a Remete-csurgó felújítási 
terveit ismertette Kovács József, a Rota-
ry club és Joó Balázs az Alsóvárosi Rk. 
Közhasznú Egyesület koordinátora. Vé-
gül a Remete kápolna melletti, közada-
kozással felújított stációkat járták körül. 

Március 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
templomaikban a nagyböjti tartós élel-
miszergyűjtés keretében 277,8 kg, a 
szekszárdi TESCO Áruházban két al-
kalommal a vásárlóktól 695 kg élelmi-
szert gyűjtött. Valamennyi adományt a 
rászorulóik között osztották ki.

Április 1.
A Honismereti Szövetség Elnöksége 
pedagógiai munkabizottságának lett a 
tagja dr. Gesztesi Enikő, a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti Egyesü-
let elnöke. Ennek az 5 fős csoportnak 
a feladata, hogy a tanárképzésben na-
gyobb szerepet kapjon a honismeret 
oktatása. Továbbképzésekkel, előadá-
sokkal a tanárjelöltek ilyen irányú fel-
készítését szeretné a bizottság segíteni.

Április 7.
Rotary Club Szekszárd Tolna megye és 
Szekszárd múltjából érdeklődők számá-
ra nyitott sorozata keretében   Andrásné 
Marton Zsuzsa A múzeumpedagógia 
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lehetőségei, feladatai és eredményei 
címmel tartott előadást és bemutatta a 
megyei múzeum Tájak, Korok Egyesü-
letének tevékenységét.

Április 12.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete Horváth István polgár-
mester, országgyűlési képviselő vendé-
geként megismerkedett a Parlamenttel. 
Az ONYPE szekszárdi helyi szervezeté-
vel közös programban megtekintették a 
Seuso-kincseket is.

Április 14.
A Léleképítő előadássorozat keretében 
Délvidéki S. Attila Tatárjárás után rá-
cjárás címmel tartott előadást.

Május 9.
Az Esélyegyenlőségi napot 2002 óta a 
Mozgáskorlátozottak Országos Szerve-
zete rendezte. 2014-ben Szekszárdon a 
Mozgássérültek Tolna Megyei Egye-
sülete, valamint Tolna Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Ház szer-
vezésében valósult meg a színpompás, 
kitűnően megrendezett, sok nézőt 
vonzó esemény a Béla király téren. A 
megjelenteket Csillagné Szánthó Po-
lixéna Szekszárd MJV Önkörmányzata 
Humán bizottságának elnöke és Szabó 
Sándor az egyesület elnöke köszöntöt-
te. A műsorban fellépett a ParaDance 
Company Kerekesszékes tánccsoport 
és a Garay János Általános Iskola Ga-
ray Rigók drámatagozatos csoportja. 
Az Esélyteremtési iroda rendezvény-
termében a Tolna megyében élő sérült 
alkotók munkáiból rendezett kiállítást 
Németh Judit az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár igazgatója nyitotta meg.

Május 11. 
„Madarak és fák napja” alkalmával  
Prantnerné Frei Erzsébet javaslatára 
Takács István szervezésével és vezeté-
sével az alsóvárosiak részvételével Szur-
dik-túrára került sor. A Remete-csurgó-
tól induló, a Bagó-völgyön, Cserháttetőn 
át  vezető túrával a régi iskolai kirándu-
lások emlékét idézték fel a résztvevők.

Május 15–június 8.
A Babits Mihály Kulturális Központban 
az IGYK Pedagógusképző Intézet Kör-
nyezetkultúra szakos hallgatóinak be-
mutatkozó kiállítása volt megtekinthető.

Április 19.
A Zöldtárs Alapítvány első hegyge-
rinc-túrájára nagy érdeklődés mellett 
került sor.

Április 27.
85 bormintát vizsgáltak meg a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör 15 éve hagyományos borverse-
nyén, amelyen 23 arany-, 23 ezüst- és 21 
bronzérem talált gazdára.

Április 28. 
– Az Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egye-
sület ünnepi közgyűlésére a Wosinsky 
közösségi házban került sor. Biró Lász-
ló püspök ünnepi miséje után Kovács 
Józsefné elnök beszámolóját hallgatták 
meg és fogadták el.
– Rotary Club Szekszárd Tolna megye 
és Szekszárd múltjából, mindenki szá-
mára nyitott sorozata 12. előadását dr. 

Töttős Gábor (docens, helytörténész): 
Érdekességek Szekszárd múltjából 
címmel tartotta.

Május 19. 
A Léleképítőn Prof. dr. Kásler Miklós 
Árpád-házi királyaink szellemtörté-
netéről szóló előadását hallgatta meg a 
népes közönség.

Július 4.
A PTE IGYK-on sikeres Tehetségtábor 
zajlott határon túli magyar egyetemek 
részvételével. A program során a nyitrai 
tanítóképzősök a Gyermekkönyvtárban 
N. Tóth Anikó Az eszemet tudom című 
mesekönyve alapján interaktív társasjáték 
formájában képzeletbeli utazásra hívták a 
szekszárdi vakációzó kisiskolásokat. 

Június 28.
Székely étkek, székely dalok címmel 
mutatkozott be a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete a Béla király téren.

Június 29. 
A Rotary Club Szekszárd 17. charte-
rét a Vármegyeházán és annak kertjé-
ben a rotary kőnél tartotta. Az ünnepi 
alkalommal Szily Lajos és tanítványai 
valamint Hauszer Beáta vezetésével az 
I. Béla gimnázium kamarakórusa mű-
ködött közre. A kiemelkedően ered-
ményes évet követően a tagok a klub 
vezetésére 2014. július 1-jétől 2015. jú-
nius 30-ig terjedő rotary évre ismét dr. 
Dobos Gyulát kérték fel.

Június 1.
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszár-
di Civil Kerekasztal és Szekszárd város 
polgármesteri hivatala hagyományosan 
megrendezte az Önkéntesek Napját 
és a Hála Gálát. Csillagné Szánthó 
Polixéna humán bizottsági elnök kö-
szöntötte a 16 civil szervezetet, majd 
a színes, tartalmas programok végén 
átadták a Szomjú-díjat, amelyet 2014-
ben János Anna és a Méltósággal az út 
végén Hospice Alapítvány érdemelt ki.

Június 2.
A Léleképítőn a Délvidéki Magyarkani-
zsai Udvari Kamaraszínház Kié az or-
szág? című előadását láthatta a közönség. 

Július 23–27. 
A madéfalvi veszedelem 250. évfordu-
lója apropóján utazott júliusban a Bu-
kovinai Székelyek Szekszárdi Szerve-
zetének mintegy ötven tagja Erdélybe, 
hogy a nevezetességek megtekintése 
mellett leróják kegyeletüket a madéfalvi 
veszedelem emlékére emelt mementó-
nál, és megtekintsék a szobor közelében 
épülő Szent Anna-kápolnát.

Augusztus 12.
Így készült az Anno Szekszárd. A szek-
szárdi képeskönyvet bemutatta a Rota-
ry klubban Vitéz Attila szerző-kiadó.

Augusztus 26.
Dr. Deutsch Ottó ny. főorvos a bonsai-
ról, Japán kultúra a magyar kertekben 
címmel tartott nagysikerű előadást a 
Rotary klubban.

Szeptember 7.
Több civil szervezet, így az Alsóvárosi 
Rk. Közhasznú Egyesület, az Ifjúsági 

Unió, a Rotary Club Szekszárd, a Tol-
na Megyei Természetbarát Szövetség 
összefogásával, az önkormányzat és 
magánszemélyek támogatásával megva-
lósult a Remete-csurgó felújítása. „Ösz-
szefogással legyen a tér kis közösségek 
találkozási helye!” mottójú ünnepélyes 
átadáson Ács Rezső alpolgármester 
megnyitó szavait követő műsorban 
közreműködött Radnai Erzsébet, Ko-
vács Gergő és a Bonyhádi Bartók Béla 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
népzene tagozata Siklósi Krisztiánnak, 
a Csurgó zenekar vezetőjének  irányí-
tásával. Az új létesítményt megáldotta 
és megszentelte Biró László katolikus 
püspök, dr. Kaszó Gyula református és 
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész. Ez 
alkalommal jelent meg dr. Töttős Gá-
bor szerkesztésében A Remete-csurgó 
egykor és ma című kiadvány. Az ünnep-
ség végén Ács Rezső alpolgármester a 
forrás kulcsát is átvehette. A civilek ez-
zel a jelképes gesztussal a város vezeté-
sére, lakóira hagyományozták a csurgó 
és környékének gondozását, épségben 
tartását.

Szeptember 9.
Kaczián János ny. népművelő, levéltá-
ros Civil szerveződések: körök, egy-
letek, egyesületek a két világháború 
közötti Szekszárdon címmel tartott 
előadást a Rotary clubban.

Szeptember 16. 
Zentai András c. igazgató Dél-Fran-
ciaországról: Provance-tól a Mont 
Blanc-ig címmel tartott előadást a Ro-
tary clubban.

Szeptember 15. 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
által fenntartott RÉV-Szenvedélybe-
teg-segítő Szolgálat Szekszárd város 
lakosaival együtt ünnepelte működé-
sének 15 éves évfordulóját.

Szeptember 22–27. 
A Mentálhigiénés Műhely, a Civil 
Kerekasztal és az önkormányzat az 
idén is megrendezte Az Állampolgári 
Részvétel Hetét a Garay téren. Csillag-
né Szánthó Polixéna a város humán 
bizottságának elnöke nyitotta meg az 
ötnapos rendezvénysorozatot, amely-
nek során bemutatkozhattak a város 
civil közösségei, a látogatók pedig sza-
vazhattak arról, hogy ki legyen „Az 
év képviselője 2014” cím díjazottja. E 
szavazás eredménye szerint, mint az a 
programsor zárásakor kiderült, a civilek 
által elismert képviselő dr. Tóth Gyula, 
a közgyűlés szociális és egészségügyi 
bizottságának elnöke lett.

Október 4.
Együttélés Tolna megyében az elmúlt 
évszázadokban címmel Szekszárdon 
tartotta a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület XV. Megyei 
Honismereti Találkozóját. A Deutsche 
Bühne Ungarn művészei, Frank Ildikó 
és Lotz Kata részleteket adtak elő Koch 
Valéria verseiből. További előadók dr. 
Szőts Zoltán (Bonyhád), Rónai József-
né (Cikó) és Aradi Gábor (Szekszárd) 
voltak. Az előadások után az egyesület 
tagjai dr. Vizi Márta elnökségi tag, fő-
muzeológus vezetésével megismerked-
tek a Vármegyeháza kiállításaival.

Október 13.
Eperjes Károly Kossuth-díjas színmű-
vész volt a teltházas Léleképítő előadója.

Október 14.
Aradi Gábor levéltáros a harmincas 
évek Szekszárdjának nyilvánosházairól 
tartott előadást levéltári kutatásai alap-
ján a Rotary clubban.

Október 24–27.
Az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban 
tartott Ifjúsági Honismereti Akadémián 
Tolna megyét az I. Béla Gimnázium há-
rom tanulója, Árki Anna, Kertai Zsófia 
és Tölgyesi Nikoletta képviselte, akik 
Jaksa Annamária felkészítő tanár se-
gítségével készítették el kiselőadásukat 
a 25 éves Német Színházról.  

Október
– 25 éves lett a Mentálhigiénés Műhely 
„Őszinte Szó” személyes beszélgető 
szolgálata.
– A Gemenc Mentőcsoport sikeresen 
teljesítette a nemzeti minősítő rend-
szer által támasztott követelményeket. 
A mentőcsoport megyénk védelmére, 
valamint a régió megsegítésére alakult, 
civil alapon szerveződött speciális men-
tőcsoport, amely képes a megye veszé-
lyeztetettségéből – elsősorban ár- és 
belvízi, valamint rendkívüli időjárási ve-
szélyhelyzetek – adódó olyan kutatási és 
mentési szakfeladatok ellátására, amelyre 
az elsődleges beavatkozók, vagy a mega-
lakított polgári védelmi szervezetek jelle-
gükből adódóan nem képesek. 

November 17.
A Léleképítő vendége dr. Balla Péter, 
a Károly Gáspár Református Egyetem 
rektora volt, aki az Újszövetség 27 köny-
vének keletkezéséről beszélt.

December 4.
A Szekszárdi Civil Kerekasztal plenáris 
ülésén a beszámoló után megköszönték 
a jelenlévők a vezetőség munkáját, majd 
a vezetőség tagjai lemondtak. A tag-
szervezetek megválasztották az új ve-
zetőség tagjait: Ácsné Oláh Gabriella, 
Gaálné Hoffercsik Dóra, János Anna, 
Kleics-Lezsák Klára, Tóthi Jánosné sze-
mélyében. A Szekszárdi Civil Kerekasz-
tal elnökének ismét Ácsné Oláh Gabri-
ellát választották meg a vezetőség tagjai.

December 8.
A Léleképítőn Merre tovább Magyar-
ország? címmel ifj. Hegedűs Loránt 
lelkipásztor előadását hallgathatták az 
érdeklődők.

December 18.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
hagyományaihoz híven adventi talál-
kozót szervezett egyedül élő, magányos 
nyugdíjasainak. Élvezhették a Garay 
gimnázium által nyújtott színvonalas 
műsort, s lelki útravaló mellett kaptak 
ajándékcsomagot is.

December
– A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány  
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata támogatásával 270 db karácso-
nyi élelmiszer- és ajándékcsomagot jutta-
tott el az általuk támogatott szegényeknek.
– A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(MMSZ) Egyesület Szekszárdi Cso-

portja a SPAR és INTERSPAR áruház-
ban tartós élelmiszergyűjtést szerve-
zett. Ebben az egyhetes munkában a 
szolgálat tagjai sok önkéntes segítőre 
és adományozóra találtak. A gyűjtött 
élelmiszerből, valamint a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Szociális és Egészségügyi Bizottsá-
ga által biztosított összegből 250 szép 
karácsonyi csomagot adtak rászoruló 
embertársaiknak, akik örömmel és jó 
szívvel fogadták az ajándékot.
– Rotary Club Szekszárd a Pannon Mar-
ket és a Ferger–Módos Borászat támo-
gatásával karácsonyi ajándékcsomagokat 
adott át a faddi gyermekotthon lakóinak.
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
(MMSZ) Egyesület Szekszárdi Csoportja
• Havi két alkalommal használtruha osz-
tást szerveztek. A rászorulók, hajléktalanok 
számára élelmiszercsomagot biztosítottak.
• Rendszeres kórházi, illetve szociális 
otthoni látogatással az ápoltaknak szük-
ség szerint lelki segítséget nyújtottak.
• A Kadarka utcában lévő idősek ott-
honában hetente rendszeresen, többen 
is részt vettek a szolgálat tagjai közül 
imaórán, ami egyben az ott lakókkal a ta-
lálkozás és beszélgetés lehetőségét is adta.
• Tagjaik az egyházak szolgálatából is 
kivették részüket – különböző rendez-
vényeken.

December 24.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
karácsony alkalmából köszöntötte és 
megajándékozta az idősek otthonában 
élőket és a BV-ben lakókat.

December 31. 
Az Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesü-
let hagyományteremtő céllal rendezte 
meg az Alsóvárosi szilveszter- és nó-
taestet. A nótázókat harmonikán Ékes 
László kísérte.

VIII. NEMZETISÉGEK
Augusztus 22. 
A több mint 150 érdeklődőnek német 
nemzetiségi napot rendezett a szek-
szárdi Luther téren az Évezred Tolna 
Megyéje Egyesület. A programot Szé-
kely Aranka óvodapedagógus indította 
német mondókák és játékok tanításával 
kicsiknek-nagyoknak. Ezt követte a fluta 
– jellegzetes sváb krumplis fánk – kósto-
lója, majd Tóthi Jánosné tartott előadást 
Svábok Tolna megyében címmel.

Szeptember 13. 
A Vármegyeháza udvarán rendezte meg 
a Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat a Tolna megyei cigányság leg-
nagyobb jelentőségű eseményét a XXIII. 
Országos Roma Napot. Volt romaétel-fő-
ző verseny, kispályás labdarúgó-torna és 
kulturális műsor, amelyen többek között a 
sztárvendég, Kis Grofo és a Pilisvörösvári 
Tamburazenekar is fellépett. A második 
alkalommal megrendezett Megyei Cigány 
Folklórfesztiválon 15 együttes adott színes 
és színvonalas műsort. A bállal záruló ese-
mény fővédnöke dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott volt, a legfőbb támo-
gató szekszárdi önkormányzatot Horváth 
István polgármester és Ács Rezső alpol-
gármester képviselte.

November 10. 
Német Nemzetiségi Napot szervezett 
a PTE Illyés Gyula Kar Pedagógus-

képző Intézete. Egyik fő eseménye 
Schőn Mária és Müller János közös 
kötetének, Das Liedgut von Hajosch, 
azaz Hajós népdalkincse című könyv 
bemutatója volt. A kötetből a Hajósi 
Német Nemzetiségi kórus adott han-
gos ízelítőt. A program folytatásá-
ban volt nemzetiségi ruhabemutató, 
táncház, étel- és borkóstolás. A meg-
jelenteket dr. Horváth Béla, a kar 
dékánja, dr. Kurucz Rózsa az intézet 
igazgatója, a kar dékán-helyettese, dr. 
Gerner Zsuzsanna tiszteletbeli német 
konzul, a PTE BTK dékán-helyettese és 
dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke köszöntötte.  

IX. EGYHÁZAK
Január 20–24.
Ismét több ezren látogatták a város 
templomaiban az 1908 óta hagyomá-
nyos ökumenikus imahét alkalmait. Az 
alapige Pál apostol korinthusi leveléből 
szólt: „Hát részekre szakítható-e Krisz-
tus?” A világméretű esemény a hívők 
egységét hivatott szolgálni.

Április 13.
Az evangélikus templomban Jézus útját 
virágvasárnaptól a kereszthalálig végig kí-
sérő passiójátékot mutatott be a Magyar-
országi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
mozgássérülteket, fogyatékkal élőket se-
gítő Bárka csoportjának 18 fős együttese.

Április 17.
Halász János szekszárdi borász 2012-
es kékfrankosa fényesen szerepelt az 
országos evangélikus borfesztiválon, 
amelyen aranyérmet nyert a legmaga-
sabb pontszámmal.

Május 16.
A belvárosi katolikus templomban tar-
totta VII. országos találkozóját a Teréz 
misszió, amely azzal a céllal jött létre, 
hogy a papokért és papnövendékekért 
imádkozzanak.  Bacsmai László plébá-
nos is köszöntötte a világ minden tájáról 
érkezetteket, majd Bíró László tábori 
püspök misét celebrált.  

Június 6-11.
Posta Péter vezetésével 15. alkalom-
mal utazott el a csíksomlyói búcsúra 
a plébánia 47 fős zarándokcsoportja 
és változatos, lélekemelő programokon 
vettek részt.

Június 28.
Védőszentjére emlékezett a város a 
Szent János és Pál kápolnánál tartott 
ünnepi szent misén, amely egyben a 
Szent László-napok nyitánya volt. Elő-
ször Bacsmai László plébános köszön-
tötte a népes gyülekezetet, majd Bíró 
László tábori püspök osztotta meg 
gondolatait az egybegyűltekkel.

Augusztus 20. 
Ünnepélyesen átadták a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Társaskör 
beruházásaként megújult Szent István 
Házat. A megszépült intézményt az ava-
táson Antal Géza apátplébános áldotta 
meg. A három lépcsőben megvalósult 
felújítás 4,3 millió forintba került, ehhez 
hasonló mértékben a Társaskör tagsága 
is hozzájárultak önkéntes munkavégzé-
sükkel.

Szeptember 28. 
Több évtizedes hányattatás után került 
vissza eredeti helyére, a kórház új szár-
nya elé az a kereszt, amelyet az ötvenes 
évek elején, kiemelve Béri Balogh Ádám 
utcai helyéről a kórházi kápolna udva-
rán rejtettek el. A Rizmayer Róbert 
kőrestaurátor által felújított keresztet 
szertartás keretében a katolikus közös-
ségek megjelent hívei valamint Hor-
váth István polgármester és Ács Rezső 
alpolgármester jelenlétében Bacsmai 
László esperes-plébános szentelte fel. 

X. SPORT
Studer Ágnes, a Kosárlabda Sport Club 
Szekszárd versenyzője tagja volt a cseh-
országi Kosárlabda Világbajnokságon 
3. helyezést elért U17 válogatottnak.

Január–december
Az Sz+ C Stúdió Kft. a szellemi és fi-
zikai fittség megőrzése érdekében 13. 
éve hétfő délelőtt, munkaidőben, dol-
gozóinak egész évben ingyenes Tai-Chi 
gyakorlást tartott.

Január 21.
Rekordszámú résztvevője volt a Barti-
na teljesítménytúrának.  A 15 km-es 
távon 614-en, 3 km-en 177-en, a mara-
toni útvonalon 119-en indultak. A tú-
rázókat 68 önkéntes segítette és kínálta 
forró teával, zsíros kenyérrel.

Február 1–2.
A Dominique Carpenter Rendezvény-
szervező Kft. által 11. alkalommal ke-
rült megrendezésre  a Kárpát Meditop 
Kupa nemzetközi női kézilabda torna. 
2014-ben Szekszárd adott otthont a ku-
pának, amelyen hat határon túli és hatá-
ron inneni magyar női kézilabda csapat 
mérkőzött meg. A torna fővédnöke Or-
bán Viktor miniszterelnök, házigazdája 
Horváth István polgármester volt.

Február 8. 
Az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
versenyzői az EMBEX Kupa Nemzetkö-
zi Válogató Versenyen kiemelkedő ered-
ményt értek el. Ács Balázs 55 kg-os súly-
csoportban 1., Sárecz Márton 73 kg-os 
súlycsoportban 2., Molnár András +90 
kg-os súlycsoportban 3. helyezést ért el.

Február 8–9.
– Az Atlétikai Club Szekszárd ver-
senyzője Pap Endre a Magyarország 
Újonc és Serdülő Fedett Pályás Atlé-
tikai Bajnokságon, Budapesten 800 m 
síkfutásban és 1500 m síkfutásban 1. he-
lyezést ért el. Szabó Krisztián súlylökés 
számban 3. lett.
– A Magyarország Újonc és Serdülő 
Fedett Pályás Atlétikai Bajnokságon 
Németh Mátyás magasugrásban 3., 
négypróba számban 3. lett a Szekszárdi 
Atlétikai Klub Sportegyesület színeiben.

Február 15.
A Szekszárdi Sportközpont által ren-
dezett XXI. Téli kispályás Teremlab-
darúgó Kupát a PR Trans Futárszol-
gálat csapata nyerte meg. 

Február 22.
– A Dynamic Triatlon Club verseny-
zője Arató Csilla a Lajvér Avantgarde 
Forralt Borvidék Terepmaraton verse-
nyen 20 km-es távon 1. helyezést ért el.

– Az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
versenyzői: Ács Balázs 55 kg-os súly-
csoportban 1., Sárecz Márton 73 kg-os 
súlycsoportban 3., Molnár András +90 
kg-os súlycsoportban 2. helyezést ért el a 
siklósi Ifjúsági Országos Bajnokságon.

Március
Az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
válogatott ifjúsági cselgáncs versenyző-
je Sárecz Márton a Magyar Olimpiai 
Bizottság tehetséggondozó-sportág-
fejlesztő programjának köszönhetően 
Japánban egy Tokio közeli edzésköz-
pontban készült az augusztusi nyári 
kínai ifjúsági olimpiára.

Március 1-2.
A Fedett Pályás Atlétikai Junior Or-
szágos Bajnokságon a Szekszárdi At-
létikai Klub Sportegyesület verseny-
zői kiemelkedően szerepeltek. Erdélyi 
Zoltán magasugrás és hármasugrás 
számban ezüstérmet, távolugrásban 
bronzérmet szerzett, Ludwig Róbert 60 
m gátfutás számban 2. helyezést ért el.

Március 8. 
A Szekszárdi FITT Fiatalok Sporte-
gyesület szervezésében 2. alkalommal 
került megrendezésre a Korzó Fittness 
Nap, amelyen közel 500 fő mozgott a 
Városi Sportcsarnokban.

Március 9.
Máté Fanni, a Szekszárdi Atlétikai 
Klub Sportegyesület versenyzője a Téli 
Dobó Országos Bajnokságon gerely-
hajítás számban aranyérmet szerzett.

Március 15. 
A Szeniorok Országos Fedett Pályás 
Atlétikai és Téli Dobó Bajnokságán 
Budapesten a Szenior Atlétikai Club 
versenyzői 14 aranyérmet, 16 ezüstér-
met és 5 bronzérmet szereztek.

Március 16.
A Pécsi TV-torony Hegyi Mezőny-
versenyen és a Feked Nagydíj Egyéni 
Időfutam Versenyen a Szekszárdi Ke-
rékpáros Sportegyesület versenyzői do-
bogós helyen végeztek: Istlstekker Zsolt 
két 1. helyet, Ács Vince két 2. helyet, Ba-
logh Tamás egy 1. és egy 2. helyet ért el. 
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület versenyzői is eredményesen 
szerepeltek: Takács Krisztián egy 2. és 
egy 1., Schneider Sebestyén 3., Balás 
Attila egy 3. és egy 1., Kocsis Tibor 3. 
és Balázs Tibor egy 3. helyezést ért el.

Március 22.
– Alexandra Manea a WA terem OB-n 
felnőtt-, Szaka Zsombor gyermek kate-
góriában CU íjtípussal országos bajnok 
lett. Felkészítő Strohmayer Péter illetve 
Szaka Gyula.
– A Terem Országos Bajnokságon Kecs-
keméten az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
versenyzői kiemelkedő eredményeket 
értek el. Bükszegi Norbert, Zsók Sza-
bolcs 1., Barta Nikolett, Barta Viktória 
2., Bencze Gábor pedig 3. helyezést ért el.

Március 23.
A Félsziget Kupa Országúti Kerékpár-
versenyen a Szekszárdi Kerékpáros 
Sportegyesület versenyzői Istlstekker 
Zsolt 1. helyet, Kiss Balázs 2. helyet és 
Bán Benedek  3. helyezést ért el. A Szek-
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szárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesü-
let versenyzői: Fábián Zalán 1., Fábián 
Csongor 1., Fábián Ábel 1., Schneider 
Sebestyén 3., Balázs Tibor 1., és Tor-
nyai Richárd 2. helyezést ért el.

Március 29.
A Dynamic Triatlon Club versenyzői 
Arató Gabriella és id. Czencz Péter a 
Somogyszil Duatlon Ranglista Verse-
nyen 1. helyezést, Dr. Schrancz Róbert 
pedig 2. helyezést ért el.

Április 5.
Az Országos Szezonnyitó Kerékpár-
versenyen, Bonyhádon a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros Egyesület ver-
senyzői: Bán Benedek, Takács Adrián 
1., Hajtol  Ádám, Lévai Barnabás, Sch-
neider Sebestyén 2., Bakó Jonatán és 
Balás Attila 3. helyezést ért el. A Szek-
szárdi Kerékpáros Sportegyesületből 
Taksonyi Szilárd 2., Istlstekker Zsolt 
és Ács Vince 3. helyezést ért el.

Április 6. 
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegye-
sületből Istlstekker Zsolt az Újvidék 
Nagydíjon, Novi Sadban  1 . helyezést 
ért el.

Április 12.
– Az OLC T-Trans Gemenc Judo Klub 
egyesület két versenyzője kijutott a 
Coimbra Portugáliai Ifjúsági Európa 
Kupára, ahol Sárecz Márton 3. helye-
zést, Ács Balázs pedig 9. helyezést ért el.
– A Magyar Országos Hegyi Bajnok-
ságon, Pécsen a Szekszárdi Szabadidős 
Kerékpáros Sportegyesület színeiben 
Fábián Csongor és Nagy Olivér 1., 
Kocsis Tibor 2., Schneider Sebestyén 
3. helyezést ért el. A Szekszárdi Kerék-
páros Sportegyesület versenyzője Istl-
stekker Zsolt 2. helyezést ért el.
– A Káptalantóti Duatlon Rövidtávú 
Országos Bajnokságon id. Czencz 
Péter, Módos László és Dr. Schrancz 
Róbert 1. helyezést ért el a Dynamic 
Triatlon Club színeiben.

Április 13.
A Szlovák Travana Kupán a Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros Spor-
tegyesület színeiben Fábián Zalán 1. 
helyezést ért el.

Április 26. 
A Sportélmény Alapítvány szerve-
zésében nyolcadik alkalommal került 
megrendezésre a Gróf Zichy Futóver-
seny, amelyen több száz futó vett részt 
a belvárosban.

Május 
Az Atomerőmű KSC Szekszárd NBI 
női kosárlabda csapat a 2013/2014-es 
szezonban megszerzett 5. helyezésével 
az elmúlt évtizedek egyik legkiemelke-
dőbb eredményét érte el.

Május 2-3.
A Kadarka Futóegyesület szervezésé-
ben ötödik alkalommal került megren-
dezésre a Borvidék Félmaraton közel 
1500 fő indulóval. A férfiak mezőnyé-
ben Zsigmond Előd, a nők versenyében 
pedig Csönge Helén futott be elsőként a 
célba. A legjobb szekszárdi eredményt a 
harmadiknak beérkező Csatári Mónika 
Melitta érte el.

Május 3.
A Budapest Kupa Nemzetközi Váloga-
tó Versenyen az OLC T-Trans Gemenc 
Judo Klub indításával Berlinger Gábor 
1., Molnár András 2., Mátics András 
pedig 3. helyen végzett.

Május 3–4.
A Szekszárdi Atlétikai Sportegyesület 
versenyzői az Országos Ügyességi Csa-
patbajnokságon az ifjúsági fiú 110 m 
gát és magasugrás számban 3. helyezést 
értek el.

Május 16–18.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegye-
sület versenyzői a Graboplast Orszá-
gos Marathon Magyar Bajnokságon 
hat 1. helyezést, egy 2. és három 3. he-
lyezést szereztek.

Május 21.
A Kihívás Napján Szekszárd városa 
kategóriájában a harmadik helyezést 
érte el.

Május 23–25.
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd 
Kenguru csapata a Budapesten rende-
zett Országos Jamboree-n 2. helyezést 
ért el.

Június
Erdélyi Zoltán a Szekszárdi Atlétikai 
Klub Sportegyesület versenyzőjeként 
a Junior Országos Atlétikai Bajnok-
ságon hármasugrásban 2., távolugrás-
ban 3. lett.

Június 7–8.
A Gemenci Nagydíjért és a Tehetsé-
ges Kerékpárosokért Közhasznú Ala-
pítvány szervezésében 40. alkalommal 
került megrendezésre a Gemenci Nagy-
díj. A hazai élvonal mellett számos kül-
földi klub vett részt az eseményen.

Június 6–8.
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd 
Gyermek csapata a Baján rendezett Or-
szágos Jamboree-n 2. helyezést ért el.

Június 21.
– Budapesten a Suliíjász Bajnokság 
döntőjében Szaka Zsombor serdülő 
kategóriában CU íjjal 1. helyet szerzett. 
Felkészítő Szaka Gyula.
– A Szekszárdi Sportközpont nagy 
sikerrel rendezte meg a Magyar Úszás 
Napját, amelyen úszóversennyel és 
vízilabdával, sporttal várták az érdek-
lődőket.

Július
A Serdülő és Újonc Országos Bajnok-
ságon Tatabányán  gerelyhajításban 
Máté Fanni 2., Pusztai Petra 3. lett, 
Rittberger András 80 m gáton 2., ma-
gasugrásban Németh Mátyás 2, Fekete 
Gergő 3. lett. A versenyzők a Szekszár-
di Atlétikai Klub keretein belül verse-
nyeznek.

Július 5. 
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület 11. alkalommal rendezte 
meg a Sajó Péter Emlékversenyt. A 
futamokban a két szekszárdi kerékpá-
ros egyesület versenyzői szép számban 
szerepeltek és kiemelkedő eredménye-
ket értek el.

Július 19.
Borsodnádasdon a 3D Országos Baj-
nokságon serdülő CMFT kategóriában 
Szaka Zsombor első, Ifj. Szaka Gyula 
JMFU kategóriában 2. helyet szerzett. 
Felkészítőjük Szaka Gyula

Augusztus 3.
A Pályaíjász Országos Bajnokságon, 
Budapesten Alexandra Manea a felnőtt 
CU kategóriában ezüstérmet szerzett. 
Felkészítő Strohmayer Péter 

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kol-
légium és Általános Iskola tanulóinak 
mecénás elismerésben nem szereplő 
eredményei: 
– Liska Zsófia a 14. WKF Karate Ma-
gyar Bajnokság Lány Kumite Junior + 
59 kg kategóriában III. helyezést ért el. 
Felkészítő tanár Nagy Ákos
– Az iskola Árvay Júlia, Balogh Eszter, 
Bari Krisztina, Kövér Dorina, Mácsik 
Nikolett, Simon Anikó, Studer Zsu-
zsa, Studer Ágnes, Propszt Amanda 
és Szendei Bernadett összeállítású 
csapata a Kosárlabda Diákolimpia VI. 
kcs. Országos Döntőjén 3. helyezést ért 
el. Felkészítők: Vecsési Klára, Szabó 
Noémi.

Augusztus 16.
Első alkalommal került megrendezésre 
a Baja-Szekszárd ultramaraton. A 81 
km-es távra 70 egyéni induló nevezett.

Augusztus 30.
Márkus István és Csillag Balázs szer-
vezőpáros rendezte meg az „Ismerd 
meg Szekszárdot futva, kerékpározva” 
mottóval a Visit Szekszárd versenyt.

Szeptember 13.
A Szekszárdi Sportközpont első al-
kalommal szervezete meg a Streetball 
Fesztivál utódjaként az Utcai Kosár-
labda Jam versenyt. 

Október
A Dynamic Triatlon Club 20. alkalom-
mal rendezte meg a triatlonszezon záró 
Családi-baráti váltó Triatlonversenyét 
a Sportközpont területén.

Október 15.
A Kosárlabda Sport Club megköszönte 
Herr Péter elnök munkáját és tisztújító 
közgyűlésén Némedi Pétert választotta 
a csapat élére.

November 
– Közel négy évtizednyi edzősködés 
után intett búcsút a városnak és a szek-
szárdi atlétikának Németh Gyula, akit 
a szakmában országosan az egyik leg-
jobb közép és hosszútávfutó edzőnek 
tartanak, és aki emblematikus figurája, 
sikerkovácsa Szekszárdon az atlétikai 
szakágnak.
– A Szekszárdi Utánpótlásnevelő 
Football Club tisztújító közgyűlése 
Kárpáti Zoltánt választotta a csapat 
elnökévé. A club vezetése Sztruhács 
Sándor, Keszthelyi Szabolcs és Gárdi 
Gábor megválasztásával újjá alakult.

November 15.
– Az Unió Box Szekszárd hatodik alka-
lommal szervezte meg a Fighters Nights 
ökölvívó versenyt, ahol Halász Gábor 
nemzetközi bajnoki címet szerzett.

– A 10 éves Sportélmény Alapítvány 420 
fő versenyzővel szervezte meg a VII. Twic-
kel Szőlőbirtok Mezei Futóversenyt. 

November 29–30.
A Szekszárd Városi Lövész Klub a lö-
vészsportot újjáélesztve szervezte meg és 
adott otthont a Hungarian Open Nem-
zetközi Légfegyveres Versenynek.

November 8–9.
Ötven versenyszámban került lebonyolí-
tásra 35. alkalommal a Sipos Márton Nem-
zetközi Úszó Emlékverseny a Szekszárdi 
Vízmű Sportegyesület rendezésében.

XI. DÍJAK, ELISMERÉSEK
Január 22.
A Tolna Megyei Művészetért plakett 
szekszárdi díjazottja Orbán György 
vers- és prózamondó előadóművész lett.

Március 15.
A Vármegyeháza Pollack kávézójában 
rendezték meg a Szabad Magyar Saj-
tó-napi ünnepséget a megyében tevé-
kenykedő újságírók tiszteletére, akiket 
dr. Puskás Imre megyei közgyűlési elnök 
és Horváth István, a megyeszékhely pol-
gármestere köszöntött. Az Év Tolna me-
gyei újságírója díjat Sass Erzsébet író, 
újságírónak ítélte oda a szakmai zsűri.

Április 23.
Idén is két rendőrnek ítélte oda a köz-
gyűlés a „Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Év Rendőre” kitüntető címet. A 
közrendvédelmi szakterületről Hága 
Viktor őrnagy, a szekszárdi kapitány-
ság őrszolgálati alosztályának vezetője 
kapta meg a címet. A bűnügyi szakterü-
letről Haskó János alezredes, a Bűnügyi 
Osztály Felderítő alosztályának vezetője 
részesült az elismerésben. Dicséretet és 
jutalmat kapott Major Péter főtörzsőr-
mester, a betörési csoport nyomozója. 
Az elismeréseket Horváth István pol-
gármester és dr. Pilisi Gábor városi 
rendőrkapitány adta át. 

Április 29.
Tolna megyéből, szolgálati feladata-
inak kiemelkedő teljesítéséért Kircz 
Imre László tűzoltó törzszászlóst, a 
szekszárdi hivatásos tűzoltó-parancs-
nokság szerparancsnokát soron kívül 
főtörzszászlóssá léptette elő Pintér 
Sándor belügyminiszter.

Május 4. 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata képviseletében Ács Rezső 
alpolgármester az Év Tűzoltója címet 
adott át Ábrahám Sándor tűzoltó alez-
redesnek, a Szekszárdi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság parancsnokának.

Május 14.
A Pécsi Tudományegyetem Rektori 
Dicséret elismerését vette át Pedagó-
gusnap alkalmából dr. habil Nagy 
Janka Teodóra PhD főiskolai tanár, 
dékán-helyettes, intézetigazgató (PTE 
IGYK Szociális Munka és Szociálpoliti-
kai Intézet), Bánságiné Aradi Gyöngyi 
tanító, Gaálné Jäger Ágnes tanár (PTE 
Illyés Gy. Gyakorlóiskola).

Május 24.
A Vöröskereszt Világnapja alkalmá-
ból a Vöröskeresztes Szolgálati Érde-

mérmet vett át Gulyás Katalin megyei 
igazgató Nyíregyházán Kardos István 
főigazgatótól.

Május 16–18.
A Magyar Rotary Clubok Szövetsé-
ge szekszárdi ülésén a 2013/2014- évi 
munkájának elismeréseként dr. Sólyom 
Bódog kormányzó a Rotary legmaga-
sabb nemzetközi kitüntetését, a Paul 
Harris díjat, dr. Dobos Gyula az RC 
Szekszárd elnöke és Villi János kincs-
tárnok munkájukért a magyar rotary 
legmagasabb elismerését, a Szentgyör-
gyi Albertről elnevezett díjat vehette 
át. A Rotary Club Szekszárd éves tevé-
kenységéért világelnöki és a kormány-
zói oklevelet kapott.

Június 8.
– Apáczai Csere János-díjban részesült 
dr. Kurucz Rózsa, a PTE Illyés Gyu-
la Kara oktatási és felnőttképzési dé-
kán-helyettese, főiskolai tanár. A díjat 
a kiemelkedő hatású oktató, nevelő, a 
pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelke-
dő tudományos tevékenysége elismeré-
seként ítélik oda. Az indokolás szerint 
kiemelkedő hatású, innovatív oktató, a 
pedagógusképzés korszerűsítője. Tan-
tárgyfejlesztő, szakkönyvíró, szakok, 
továbbképzési programok alapítója, 
kidolgozója. Kutatásai országosan és 
külföldön is ismertek.
– Kiemelkedő óvodapedagógiai mun-
kájáért, képzésért, oktatásért Brunszvik 
Terézia-díjat vehetett át Ráczné Kovács 
Zsuzsanna, a Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Wunderland 
óvodájának vezető-helyettese.

Június 12.
Vargáné Rónai Éva, a Dienes Valéria 
Általános Iskola Grundschule peda-
gógusa a német nemzetiségi hagyo-
mányok továbbörökítéséért vehette 
át a „Pädagoge des Jahres”, azaz az Év 
pedagógusa elismerést.

Június 13.
Ács Rezső, Szekszárd  város alpolgár-
mestere kapta az Év alpolgármeste-
re-díjat a XX. városi polgármesterek 
találkozóján. Ács Rezső köszönetét fe-
jezte ki mindazoknak, akik elismerésre 
méltónak találták eddigi tevékenységét. 
Mint kiemelte, a siker nemcsak az övé, 
hiszen a Szekszárdon megvalósult élet-
minőség-javító beruházások – a Béla 
király tér, a Vármegyeháza felújítása, az 
Agóra program és az élményfürdő meg-
építése – számos ember közös munkáját 
dicsérik. 

Június 19.
A PTE IGYK két főiskolai docense dr. 
Klein Ágnes a nyelvtudományok, dr. 
Meskó Norbert a pszichológiai tudo-
mányok területén vett át a habilitált 
doktori címet a PTE Tanévzáró Ünnepi 
Szenátusi Ülésén. 

Június 27.
A PTE IGYK júniusi vizsgaidőszaká-
ban 170 hallgató fejezte be egyetemi 
tanulmányait, elsősorban pedagógus és 
kommunikáció szakokon.  A kar júniusi 
diplomaátadó ünnepségén kitüntetéses 
diplomát vett át Pogány Dániel László 
és Tóth Norbert kommunikáció és mé-
diatudomány szakos, Bezerédj Amália 

Emlékérem kitüntetést vett át Fischer 
Dóra tanító és Pogány Dániel László 
kommunikáció- és médiatudomány 
szakos hallgató. 

Június
A Garay  gimnázium 12.a osztálya 17 
kitűnő bizonyítványával és 4,8-es  átla-
gával az intézmény történetének legjobb 
eredményét érte el.

Augusztus 20. 
– A Pro Urbe díjat a 2014. évben Ma-
tókné Kapási Julianna, a Babits Mihály 
Kulturális Központ korábbi igazgatója, 
jelenlegi munkatársa, a Bartina Néptánc 
Együttes egykori táncosa, jelenlegi mű-
vészeti vezetője kapta. 
– A Közjóért kitüntető díjat kapott 
Kék Madár Alapítvány, amely1997-ben 
alakult, Jámbor Attila kajakozó, aki 25 
éves pályafutása során három világbaj-
noki és két Európa-bajnoki címet is 
szerzett, Mosonyi Pál, a szőlőművelés 
és borkészítés nagyüzemi technológi-
ájának szakértője, Friedmann Tamás, 
a PLAN-ÉTA Építő és Vállalkozó Kft. 
ügyvezetője, valamint a Szekszárdi 
Liszt Ferenc Zeneiskola. 
– Szekszárd Javáért kitüntető címet 
kapott: az Elektrolit Kft., amelyet 
alapításától kezdve Sebestyén Gyula és 
felesége vezet, az építőipari és ingatlan-
hasznosítási tevékenységgel foglalkozó 
V & Periko Kft., és a Kávé Házát üze-
meltető Caffé Dal 1927 Kft. 
– A Klézli János Nívódíjat a Szekszár-
di Német Nemzetiségi Önkormányzat 
magas színvonalú szakmai, valamint a 
kiváló pedagógusközösség kialakítá-
sában kifejtett áldozatos munkájáért a 
szekszárdi Wunderland Német Nem-
zetiségi Óvoda vezetőjének, Simon At-
tilánénak adományozta. Az elismerést 
a német nemzetiségi önkormányzat 
elnöke, dr. Józan-Jilling Mihály adta át. 
– A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Roma Nívódíját a térségi 
televíziózás ismert személyiségének, a 
PTE Illyés Gyula Karán oktató Kindl 
Gábornak ítélte oda. A díjat Sárközi 
János József, a Szekszárdi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke adta át.
– Az Augusztus 20-i nemzeti ünnephez 
kapcsolódóan ítélték oda a Horváth 
Károly esperes-díjat a Szekszárd-Új-
városi Római Katolikus Társaskörért 
végzett munkájáért dr. Józan-Jilling 
Mihálynak, a Német Nemzetiségi 
Egyesület elnökének.

Október 4.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
tagja, Pogányné Korossy Csilla ön-
kéntes munkájáért a Katolikus Karitász 
országos elismerésében, a Caritas Hun-
garica-díjban részesült.

Szeptember 1. 
A 16. alkalommal megrendezett Tol-
nai Megyenapon kitüntetéssel elis-
mert szekszárdiak:
– A „Tolna Megyéért” díjat dr. Soczó 
László, a megyei rendőrkapitányság 
dandártábornoka vette át, négy évtize-
des kiváló munkájáért. 
– A Babits Mihály-díjat Lovas Csilla, a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum iroda-
lomtörténész-muzeológusa kapta. 
– A Beszédes József-díjat Simcsik Pál 
építőipari vállalkozó vehette át. 

– Tolna Megye Kiváló Közalkalma-
zottja lett Ruzsa Éva, a Magyar Nem-
zeti Levéltár Tolna Megyi Levéltárának 
főlevéltárosa és Jobbágy Gáborné, a 
megyei pedagógiai szakszolgálat pszi-
chológusa. 

Szeptember 13. 
A XXIII. Országos Roma Napon Ba-
logh József, a város első roma kisebb-
ségi önkormányzatának vezetője Ci-
gányságért kitüntetést kapott. 

Október 10.
A „2013-14. Év Kiemelkedő Publiká-
ciója Díj”-ban részesült a PTE IGYK 
főiskolai docense, dr. habil Klein Ág-
nes Sprach(en)erwerb vor dem Schulal-
ter című monográfiájáért.

Október 11.
– A Balassa-napon a következők vet-
tek át kitüntetést:
Batthyány–Strattmann László-díjban 
részesült dr. Józan-Jilling Mihály I. 
belgyógyászati osztály osztályvezető 
főorvosa. Pro Sanitate-díjat vehetett 
át Asztalos Györgyné ápolási-igazga-
tóhelyettes
– Miniszteri dicséretben részesült:
Dr. Al-Farhat Yousuf osztályvezető 
főorvos (onkológia), dr. Cifra János 
osztályvezető főorvos (patológia), Tam 
Tibor osztályvezető (beruházási osz-
tály); Gáspár Judit vegyész (labordiag-
nosztika). 
– Balassa-kitüntetésben részesültek: 
Dr. Csáki Mónika főorvos (szemészet), 
dr. Faiz Amairi főorvos (traumatoló-
gia); dr. Ulrich Gabriella főorvos (III. 
belgyógyászat), dr. Zombori Gábor 
főorvos (tüdőgyógyászat), Göbölös Kál-
mánné vegyészmérnök (labordiagnosz-
tika), Kis Zoltán osztályvezető (kontrol 
-ling), Keresztesné Porkoláb Annamá-
ria munkaügyi előadó (bér- és munka-
ügyi csoport), Vass József osztályvezető 
(mosoda), Kajsza Béla autóműhely-ve-
zető, Gréczi Mária tálalós (élelmezési 
osztály), Központi Betegvezető Szol-
gálatsegítő hozzáállásukért, Matus Il-
dikó asszisztens (tüdőgondozó), Nagy 
Károlyné aneszteziológiai szakasszisz-
tens szakmai vezető, Tóth Lászlóné 
egészségügyi operátor (gyógyszertár), 
Szendiné Bach Margit mentálhigiénés 
munkatárs (pszichiátria).

November 4.
A PTE IGYK az Illyés-napok rendez-
vénysorozattal köszöntötte a Magyar 
Tudomány Ünnepét és Illyés Gyula 
születésének évfordulóját, amelyen 
jelen volt az író lánya, Illyés Mária is. 
Emlékünnepség keretében adták át az 
Illyés-plaketteket, amelyek odaítélésével 
a kar oktatóinak kiemelkedő tudomá-
nyos, szakmai, közéleti tevékenységét, 
példamutató munkát, emberi magatar-
tást tanúsító munkatársainak eredmé-
nyei iránti megbecsülését, illetve a kar 
életében kiemelt szerepet játszó támo-
gató partnereinek elismerését kívánják 
kifejezni. Az Illyés-plakett I. fokozatát 
Adorjáni Endre művésztanár, a Peda-
gógusképző Intézet oktatója kapta. Az 
Illyés-plakett II. fokozatát a kar gya-
korlóiskolájában tanító dr. Harangozó-
né Genczler Lívia vehette át dr. Hor-
váth Béla dékántól.  Az Illyés-plakett 
III. „Társadalmi kapcsolatok” fokozatát 

dr. Varga József, a Tolnagro Kft. ügy-
vezetője és Schmidt Győző, a Dél-Du-
nántúli Borturisztikai Klaszter elnöke 
érdemelte ki. Bemutatták a Kar angol 
és magyar nyelvű tudományos évköny-
vét, az Acta Szekszardiensium XVI. 
köteté is. 

November 6.
A PTE IGYK díszdoktora (Doctor et 
Professor Honoris Causa) címet vett át 
a PTE Díszdoktoravató ünnepi szená-
tusi ülésén Prof. Hans-HeinoEwers, a 
frankfurti Goethe Egyetem igazgatója.

November 28. 
A Magyar Turizmus Zrt. által megren-
dezett „Virágos Magyarországért” elne-
vezésű verseny ünnepélyes díjátadóján 
sor került a Rozmaring-díj átadására 
is, amelyet azok az éttermek érdemel-
nek ki, akiknek gasztronómiai kínála-
ta kiemelkedő és fokozottan ügyelnek 
környezetük harmóniájára. Az elismerő 
díjat a Szekszárdon működő, kizárólag 
sérültséggel élőket foglalkoztató Ízlelő 
Családbarát Étterem is elnyerte.

November 28.
A Tolna megyei Prima-díj átadón ki-
tüntetett szekszárdiak
– Zeneművészet kategóriában a Pri-
ma-díjat kapott a Ritter Péter, Sili Ká-
roly és Fenyvesi Ferenc alkotta szekszár-
di Holló együttes.
– Az eddigi díjazottak közül a közönség 
Prima-díját a Bartina Néptánc Együt-
tes kapta.
– Az Év Tolna Megyei Vállalkozója 
lett Tóth Sándor, többszörös magyar 
bajnok barista, a Café Dal’ 1927 Kft. 
ügyvezetője, a Kávé Háza tulajdonosa.
– Ugyancsak Az Év Vállalkozói Díja-
sa lett Szász Sándorné és lánya, Szász 
Nikoletta a Szász Optika tulajdonos 
vezetői.
– Az Év Vállalkozója címet Budapes-
ten a Művészetek Palotájában vehette 
át Nagy Attila, a Brill Pálinkaház tu-
lajdonosa.

November 28.
Az Sz+C Stúdió Kft. nyerte el az Ma-
gyar Üzleti felelősség díját, azaz a CSR 
Hungary Díjat, Környezet-Zöld Kiváló-
ság kategóriában.

December 1.  
A Zeneakadémia Solti-termében ren-
dezett átadó ünnepségen, a 29 éves 
szekszárdi gitárművész, Környei Mik-
lós Junior  Prima-díjat vehetett át. A 
rangos elismerést a zeneművészeti díj 
két társalapítója, az MVM elnök-vezér-
igazgatója, Baji Csaba és Vigh Andrea, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
rektora, a zsűri elnöke adta át. 

December 4.
A Legfittebb Munkahely díj versenyé-
ben, kisvállalat kategóriában az orszá-
gos győztes az Sz+C Stúdió Kft. lett.

December 5. 
– A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
önkéntese Stölkler Erzsébet nyugal-
mazott ápolónő elismerő oklevelet 
vehetett át az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától az önkéntesség, a 
közjó ellátása, valamint humanitárius 
tevékenysége elismeréseként.
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December 5.
A Magyar Borakadémia döntésének 
értelmében a Szekszárdi Dúzsi Tamás 
érdemelte ki a szakma legrangosabb 
elismerését, „Év Borásza 2014” címet.

December
– A Szekszárdi Ifjúsági Unió javasolta 
elismerni Vadász Józsefné tulajdonos 
tevékenységét, amiért a Tolna Megyei 
Extra megindulásától kezdve a civil 
szervezetek támogatójaként, ingyen 
jelentette meg a civil felhívásokat, tájé-
koztatókat és programajánlókat.
– A Garay János Gimnázium második 
alkalommal nyerte el az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont címet. Sikeres 
pályázati tevékenység eredményeként a 
Köznevelés az iskolában projekt kereté-
ben Mentoráló intézmény lett.
– Természettudományos kutatás terén 
elért eredményeinek köszönhetően 8. 
alkalommal lett a Garay János Gim-
názium a Szegedi Tudományegyetem 
Kutatóiskolája. Az Út a tudományhoz 
diák kutatóprogram a tanulók számá-
ra ösztöndíjat biztosított a kutatópro-
jekthez. 

November 28.
Megtartották a Mecénás Tehetséggon-
dozó Támogatás 2014. évi díjkiosztó-
ját a Babits Kulturális Központ Ren-
dezvénytermében. A sikeres fiatalokat 
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere és 
Csillagné Szánthó Polixéna a humán 
bizottság elnöke köszöntötte. Az orszá-
gos művészeti-, tanulmányi- és sport-
versenyeken sikerrel szerepelt diákok 
díjazási ceremóniájának szüneteiben 
a művészeti versenyeken sikeres diá-
kok műsorát láthatták az ünnepeltek. 
Így lépett színpadra az I. Béla Gimná-
zium IChore énekegyüttese a „Béla 
Zeneműhely” hangszeres kíséretével, 
a Garay János Általános Iskola és AMI 
versmondója, Csizmazia Dóra.. A 
Garay gimnáziumból Huszárik Már-
ton „Decsi Verbunkot” táncolt, Sziegl 
Benedek pedig egy Bach-darabot adott 
elő klarinéton. A díjkiosztón színpadra 
lépett a Dienes Valéria Általános Isko-
la Grundschule Német Nemzetiségi 
Gyermekkórusa, Sebestyén Dorka 
(Babits iskola) és táncpartnere, Fe-
rencz Attila (Baka iskola), valamint 
a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola 
tánccsoportja. 
A díjazottak listája a Szekszárdi Va-
sárnap 2014. december 7-i számában 
http://www.szekszard.hu/szekszard/
UserFiles/File/kultura/szekszardiva-
sarnap/2014/szv_20141207.pdf is ol-
vasható.

Mecénás Tehetséggondozó Támogatás 
díjaiban részesültek
• Szekszárdi Garay János Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet
– Ferger Viktória Hanna Regősök 
Húrján” Országos Gálán Budapesten 
arany,  az Országos Vers és Prózamon-
dó Versenyen Pakson ezüst minősítés 
A Fedorka Országos Versmondó Ver-
senyen 3. helyezés.
– Bräutigam Eszter Országos Vers és 
Prózamondó Verseny Paks arany mi-
nősítés.
– Miller Sári Anna Fedorka Országos 
Versmondó Verseny 3. helyezés.

– Ranga Simon Péter Fedorka Orszá-
gos Versmondó Verseny 3. helyezés.
– Sili Gergő Országos Vers és Próza-
mondó Verseny Paks bronz minősítés.
– Csizmazia Dóra Fedorka Országos 
Versmondó Verseny első helyezés, 
Nemzetközi Kaleidoszkóp Versfesztivál 
Budapest arany minősítés fesztiváldíj.
Felkészítő Csizmazia Ferencné.
– Csizmazia Dóra Országos Diákolim-
pia Kajak (Sukoró) MK-1 és MK 2 kate-
góriában 500 méteren 1. helyezés ért el. 
Felkészítők: Jámborné Inger Nikoletta 
és Jámbor Attila.
– Az iskola Garay Napsugár színjátszó 
csoportja (36 tanuló)a XXIII. Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozón arany minősítést szerzett. 
Felkészítő tanár: Csizmazia Ferencné.
– Kiss Nikolett Szilvia Lugos, Románia 
„Tündéri ősz” Rajzpályázat 3. helyezés
– Pesti Alexandra Lugos, Románia 
„Tündéri ősz” Rajzpályázat (festmény) 
1. helyezés. Felkészítő tanár: Nemessá-
nyi Gyöngyi.
– Zöld Roland Kajak-Kenu Országos 
Diákolimpia MK-1 férfi 1. kcs. 500 m 
első helyezés Felkészítők: Jámborné 
Inger Nikoletta és Jámbor Attila.
– Kapás Tekla Országos Atlétikai Diá-
kolimpia 6. helyezés. Felkészítője: Ham-
mer Mária.
– Az intézmény Garay AMI Társastánc 
Tagozata a Magyar Látványtánc Szövet-
ség Magyar Bajnokságán 1. helyezést ért 
el „Romeo” című latin-amerikai tánc for-
mációban, valamint a „Single Lady” című 
latin-amerikai formáció arany minősítést 
kapott. Felkészítő: Józsa János Viktor.
– Az intézmény Garay Rigók Színját-
szó Csoportja a XXIII. Országos Weö-
res Sándor Gyermekszínjátszó Találko-
zón arany minősítést kapott. Felkészítő: 
Pekari Bernadett.

• Szekszárdi Babits Mihály Általános 
Iskola
– Fülöp Noémi „Duna másik arca” Or-
szágos Katasztrófavédelmi Rajzpályázat 
1. helyezés.
– Haiszer Anna Liza Magyar Népmesék 
Országos Rajzpályázata első helyezés.
Felkészítő: Kiss-Dala Marianna.
– Tatai Zsuzsanna TITOK Hermann 
Ottó Országos Verseny 2. helyezés.
Felkészítő: Ráczné Kovács Erika.
– Csuka Luca, Mester Bettina, Halász 
Gitta, Horváth Eszter „Frühjahriswett-
bewerb” Országos Német Nemzetiségi 
Csapat Verseny 2. helyezés. 
Felkészítő: Wigand Brigitta.
– Az iskola Német Nemzetiségi Kama-
rakórusa a Német Nemzetiségi Minősí-
tő Csapat Verseny kórus kategóriájában 
ezüst diplomát szerzett.
– Sebestyén Dorka VII. Szekszárd 
Kupa  (országos) junior haladó és ju-
nior kezdő kategóriában 1 helyezés. 
VII. Kolping Kupa Országos Klubközi 
Társastánc Verseny junior I. E latin ka-
tegóriában 3 helyezés. 
Felkészítő Józsa János Viktor.
– Müller Bence Országos Kajak-Kenu 
Diákolimpia K1 2. helyezés.
– Müller Dániel Országos Kajak-Kenu 
Diákolimpia K4 2. helyezés. 
Felkészítők: Jámborné Inger Nikoletta 
és Jámbor Attila.
– Hunyadi Panna Országos Judo Diá-
kolimpia 3. helyezés.Felkészítők: Szepe-
si József és Szepesi Dávid.

– Schneider Zsófia Inez Országos Ke-
rékpáros Diákolimpia mezőnyverseny 
1. helyezés. Időfutam első helyezés, 
összetett verseny 1 helyezés. Felkészítő: 
Schneider Gábor.
– Fekete Gergő Országos Atlétikai Diá-
kolimpia magasugrás 2. helyezés. 
Felkészítő: Klemné Koleszár Anikó, 
Scherer Tamás.

• Szekszárdi Dienes Valéria Általános 
Iskola Grundschule
– Vanya Nikolett Bendegúz Természet-
ismereti Verseny (országos) 1. helyezés.
– Németh Attila Martin Bendegúz 
Természetismereti Verseny (országos) 
2. helyezés.
– Antics Hilda Ilona LITTERATUM 
Német Nyelvi Verseny (országos) 2. 
helyezés. Felkészítő: Prischetzkyné 
Márkus Emőke.
– Föglein Simon Neumann János nem-
zetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny 1. helyezés.
– Kockák csapat: Ágoston Tamás, 
Balbach Dominik, Vajda Ákos PC 
Kismester Informatikai Verseny (orszá-
gos) 1. helyezés. Felkészítő: Potyondiné 
Balog Elvira.
– Kovács Kristóf Savaria Történelem-
verseny (országos) 2. helyezés.
– Matus Eliza Kálti Márk Történelem-
verseny (országos) 2. helyezés, TITOK 
Arany János Országos Anyanyelvi Ver-
seny (országos) 3. helyezés. Felkészítő: 
Reinics Gábor, TITOK versenyre felké-
szítő: Gubik András.
– Balbach Dominik Országos Littera-
tum Nemzetiségi Vers- és Prózamondó 
Verseny 1. helyezés. Német nemzetiségi 
Vers- és Prózamondó Verseny 2. helye-
zés. Felkészítő: Simon Andrea
– Ágoston Tamás Curie Matematikai 
Emlékverseny 1. helyezés. Felkészítő: 
Pentz Magdolna
– Varga Zsófia Teleki Pál Földrajz – 
földtan Verseny (országos) 3. helyezés. 
Felkészítő: Zalakovicsné Kovács Klára.
– Kirschner Bernadett Kálti Márk 
Történelemverseny (országos) első 
helyezés. Felkészítő: Illésné Gesztesi 
Piroska. VI. Orchidea – Pangea Tehet-
ségkutató Matematikai Verseny 1. he-
lyezés. Curie Matematika Emlékverseny 
országos döntő 2. helyezés. Felkészítő: 
Völgyi Istvánné.
– Trapp Margaréta Lotz János Szöveg-
értési és Helyesírási Verseny (országos) 
1. helyezés. 
Felkészítő: Póczáné Zsákovics Csilla
– Gabi Luca Réka, Lóki Hanna, Ma-
tus Eliza KLÍMAŐRJÁRAT Verseny 
(országos) 1. helyezés. Felkészítő: Lo-
sonczyné Csuprik Erika.
– Az iskola Német Nemzetiségi Gyer-
mekkórusa a Népzenei Együttesek Or-
szágos Minősítő Versenyén (Tatabánya) 
arany minősítést kapott. Felkészítő: 
Haffnerné Hauszer Beáta.
– Wiedemann Márk Kajak-Kenu Orszá-
gos Diákolimpia K1 3., a K2-es kategóri-
ában második helyezés. Felkészítők: Jám-
borné Inger Nikoletta és Jámbor Attila.
– Mészáros Bence Országos Kerékpá-
ros Diákolimpia mezőnyversenyében 
és összetettben 3. helyezés. Felkészítő: 
Steig Gábor.
– Bán Benedek Országos Kerékpáros 
Diákolimpia mezőnyverseny és össze-
tett 2. helyezés, időfutamban 3. helye-
zés. Felkészítő: Schneider Gábor.

– Az iskola II. korcsoportos Leány Ko-
sárlabda Csapata az Országos Kosár-
labda Diákolimpián 3. helyezést érte el. 
Felkészítőjük Stierné Jankovics Mária.

• Szekszárdi Baka István Általános Iskola
– Vörös Fanni „Spiel und Gewinn!” 
Német Nyelvi  Levelező Csapatverseny, 
„Erste Schritte” kategória 2. helyezés.
– Kovács Kitti „Spiel und Gewinn!” 
Német Nyelvi  Levelező Csapatverseny, 
„Erste Schritte” kategória 2. helyezés.
– Korsós Anna Nóra „Spiel und Gewinn!” 
Német Nyelvi  Levelező Csapatverseny, 
„Erste Schritte” kategória 1. helyezés.
– Máté Fanni Szabina „Spiel und 
Gewinn!” Német Nyelvi  Levelező Ver-
seny, „Junior”kategória1.helyezés.
Felkészítő: Rácz Nóra. 
– Országos Diákolimpia Kislabdahajítás 
2. helyezés. Felkészítők: Enyedi Attila 
István és Zalakovics Gábor.
– Az iskola TITOK Német Nyelvi Le-
velezős Csapatverseny 5-6. évfolyamos 
tagjai (Bán Lilla, Kasza Dóra, Májer 
Miriam, Májer Mirtill, Szőts Katalin, 
Wandl Csilla) hibátlan teljesítménnyel 
1. helyezést értek el. Felkészítők: Rácz 
Nóra és Csizmaziáné Elter Emőke.
– Horváth Ákos 10. Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Program-
termék Verseny grafika kategória 1 
helyezés, játék kategóriában 2. helyezés.
– Király Ágnes 10. Neumann János 
Nemzetközi Tehetségkutató Program-
termék Verseny animáció kategória 1 
helyezés, grafika kategóriában 3. helye-
zés.  Felkészítő: Ábrahám Béla.
– Nagy-Kalauz Bertalan Kalmár László 
Matematikai Verseny 3. helyezés. 
Felkészítő Mészárosné Varga Katalin.
– Kövesdi Marcell István „Katyika meg 
Matyika” Országos Mesemondó Ver-
seny és Tanítók Egyesülete által szer-
vezett Országos Prózamondó Verseny 
1. helyezés, Sződliget XX. Dunakanyar 
Országos Népművészeti Verseny arany 
minősítés. Felkészítő: Dávid Zoltánné.
– Ferenc Attila VII. Szekszárd Kupa  
(országos) junior haladó és junior kez-
dő első helyezés, VII. Kolping Kupa 
Országos Klubközi Társastánc Verseny 
junior I. E latin 3. helyezés. Felkészítő 
Józsa János Viktor.
– Zádori Zalán Kerékpáros Diákolim-
piai Döntő (Dunakiliti) mezőnyverseny 
3. helyezés.
– Borsos Áron Kerékpáros Diákolim-
piai Döntő (Dunakiliti) mezőnyverseny 
3. helyezés.
– Takács Krisztián Kerékpáros Diáko-
limpiai Döntő (Dunakiliti) időfutam 2. 
helyezés. Felkészítő Schneider Gábor.
– Kiss Balázs az Országos Kerékpáros 
Diákolimpián az Országúti Országos 
Bajnokságon és a Kritérium Országos 
Bajnokságon 1. helyezést, az Időfutam 
Országos Bajnokságon 2. helyezést ért 
el. Edzője: Steig Gábor.

• PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és 
Gyakorlóóvóda
– Sefcsik Réka XXIII. Országos Junior 
Táncművészeti Fesztivál Gyöngyszem- 
moderntánc kategória szóló 3. helyezés.
– Sági Dóra–Gálos Szilárd XXIII. Or-
szágos Junior Táncművészeti Fesztivál 
2. helyezés.
– Wágner Hanna Keszthelyi Helikon 
Ünnepség mozgásművészet-modern-
tánc arany minősítés.

– Brandt Tímea-Csányi Fruzsina-Sá-
gi Dóra-Takács Ágnes XXIII. Országos 
Junior Táncművészeti Fesztivál Pár – 
moderntánc kategória 3. helyezés.
– Endrődi Gabriella Eliza-Kiss Zsu-
zsanna-Hegedüs Anna-Rikkert Zita 
XXIII. Országos Junior Táncművészeti 
Fesztivál Emberek – moderntánc kate-
gória 2. helyezés.
– Szücs Tamara-Kemény Kata Kí-
ra-Rudolf Nikolett-Sefcsik Réka XII. 
Országos Berczig SáraVerseny Be-
szélő Testek – moderntánc kategória 
első helyezés. XXIII. Országos Ifjúsági 
Táncművészeti Fesztivál. A Te pilla-
nataid – moderntánc kategória első 
helyezés.
– Wágner Hanna-Bakos Domini-
ka-Füredi Fanni-Rang Petra XXIII. 
Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesz-
tivál End theme – kortárstánc kategória 
2. helyezés.
– A díjazottak és a Táncművészeti Ta-
gozat csapatainak felkészítői: Valkainé 
Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád, 
Táborfi Rónai Nóra.
– Az iskola Táncművészeti Tagozatának 
versenyeken elért eredményei:
XII. Országos Berczig Sára Verseny
– 3. évfolyam – Flow moderntánc kate-
gória – 1. helyezés.
– 4. évfolyam – Én moderntánc kategó-
ria – 1. helyezés.
– 5. évfolyam – Egy fiú moderntánc ka-
tegória – 3. helyezés.
– 9-10. továbbképzős évfolyam – Be-
szélő Testek moderntánc kategória – 1. 
helyezés.
XXIII. Országos Gyermek Táncművé-
szeti Fesztivál
– 3. évfolyam - Flow moderntánc kate-
gória – 2. helyezés.
– Cikk-Cakk mozdulatművészeti kate-
gória – 2. helyezés.
– Fantasia koreográfia – 3. helyezés.
XXIII. Országos Junior Táncművésze-
ti Fesztivál
– 4. évfolyam – Freely moderntánc ka-
tegória – 3. helyezés.
– 5. évfolyam – Moments kortárs táncs-
csoport kategória – 2. helyezés.
– 6-7. évfolyam – Érintetlen kortárstánc 
kategória – 1. helyezés.
XXIII. Országos Ifjúsági Táncművé-
szeti Fesztivál
– 8. évfolyam – Movementsneverlies 
kortárstánc kategória – 3. helyezés.
– 8-9-10. továbbképzős évfolyam – 
Missyou moderntánc kategória – 3. 
helyezés, Fly kortárstánc kategória – 3. 
helyezés.
XI. Országos Táncjáték Fesztivál
– 3-8-9-10. évfolyam – Csend moder-
tánc kategória – 1. helyezés.
– Hosszú Márk Kálti Márk Történelmi 
Tesztverseny Országos forduló 2. he-
lyezés. Felkészítő: Csizmaziáné Lovas 
Erzsébet.
– Koleszár Zsófia Országos Kajak-Ke-
nu Diákolimpia MK1 és MK2 gyermek 
500 m 2. helyezés.
– Mátyás Bálint Országos Kajak-Kenu 
Diákolimpia MK1  és MK2 kölyök 500 
m 3. helyezés. Felkészítők: Jámborné 
Inger Nikoletta és Jámbor Attila.

• Szent József Iskolaközpont 
– Szegedi Sebestyén Matematikában 
Tehetséges Gyermekekért (Mategye) 
Országos Internetes Verseny. 2. helye-
zés Felkészítő: Szabóné Varjas Ildikó.

– Kis Fizikusok: Mácsik Dániel-Fülöp 
Roland  Károly Iréneusz Országos Fi-
zika Tanulmányi Verseny 2. helyezés. 
Felkészítő: Szegedi Dezső.
– Döbrösy Álmos Országos Judo Diá-
kolimpia, 2. helyezés. Felkészítők: Sze-
pesi József és Szepesi Dávid.
– Az iskola Csipet Csapat drámacso-
portja (1. osztály) a Weöres Sándor Or-
szágos Gyermekszínjátszó Találkozón a 
Kicsi kezek és társai előadásával arany mi-
nősítést szerzett. Felkészítő: Vadóc Eszter.

• Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általá-
nos Iskola és AMI
– Jankovics Merse Zoltán Országos 
Kajak-Kenu Diákolimpia (Sukoró)
IV. kcs. K1 – 500 m 3. helyezés. Felké-
szítők: Jámborné Inger Nikoletta és 
Jámbor Attila.

• Szekszárdi Garay János Gimnázium
– Béda Ármin IYPT (International 
Young Physicist Tournament) Nemzetkö-
zi Fizikaverseny országos válogató arany 
minősítés. „MUKI BÁCSI” Mutatós Kí-
sérletek – Bárki Csinálhatja Országos Fi-
zika Kísérletező Verseny 1. helyezés. 
– Pápai Gábor IJSO (Nemzetközi Juni-
or Természettudományi Olimpia) Or-
szágos válogató 1. helyezés. IJSO (Nem-
zetközi Junior Természettudományi 
Olimpia) indiai döntő bronz minősítés. 
Felkészítők: Elblinger Ferenc, dr. 
Krausz Krisztina és László Szilárd.
– Pap Péter latin nyelv OKTV 5. helye-
zés Felkészítő: dr. Gesztesi Enikő.
– Nagy Kristóf Balázs, Kasó Gergő, 
Kasó Ferenc Forrásközpontú Történe-
lem Országos Történelmi Műveltségi 
Vetélkedő 1. helyezés. Felkészítő dr. 
Gesztesi Enikő.
– Márton Balázs XIV. TUDOK Hu-
mán- és Társadalomtudományi Orszá-
gos Döntő történelem szekció 1. helye-
zés. Felkészítő dr. Gesztesi Enikő. Édes 
Anyanyelvünk Országos Nyelvhaszná-
lati Verseny 1. helyezés. Felkészítő Kiss 
Hedvig.
– Potyondi Gergő Helikon Középisko-
lások Művészeti Versenye (Keszthely) 
film-video kategória, arany minősítés. 
GRI-MASZKOK művészeti pályázat 
film és irodalom kategória 1. helyezés.
– Potyondi Gergő–Pusztai Petra–Elb-
linger Zsuzsanna Lázár Ervin Országos 
Anyanyelvi Verseny 1. helyezés. 
Felkészítő: Kiss Hedvig.
– Pusztai Petra–Dávid Gitta–Dobos 
Barbara Spiel und Gewinn német 
nyelvi levelező verseny Abiturient kate-
gória 2. helyezés. Felkészítő dr. Mándi 
Zoltánné.
– Sziegl Benedek KöMal C jelű mate-
matika pontverseny (országos) 3. he-
lyezés.
– Elekes Boglárka Tiszán innen – Du-
nán túl Országos Népdaléneklési Minő-
sítő Verseny arany minősítés. Népdalé-
neklés Helikon, ezüst minősítés.
–Dong Shi Yuan–Tápai Zoltán–Gör-
gei Csongor András 6. Kulin György 
Országos Csillagászati Diákvetélkedő 
1. helyezés. Felkészítő: Döményné Sá-
godi Ibolya.
– Fehér Zsuzsanna KöMal C jelű mate-
matika pontverseny (országos) 3. helyezés.
– Kedves Emerencia KöMal K jelű 
matematika pontverseny (országos) 
2. helyezés. Felkészítő Straubingerné 
Kemler Anikó.

– Gerhát Annamária Flóra–Kutny 
Virág Anna–Sáfrány Marcell Bodrogi 
Tibor Nép- és Honismereti Országos 
Verseny, Történelem más szemmel 1. 
helyezés. Felkészítő: Werner István.
– Kovács Balázs Magyarország európai 
uniós tagságának 10 éves évfordulója alkal-
mából meghirdetett országos esszépályázat 
2. helyezés. Felkészítő: Nagy László.
– Környei Attila Helikon Középiskolá-
sok Művészeti Versenye arany minősí-
tés. IV. Luigi Legnani Young Guitarist 
Competition (Sturovo) 1. helyezés. Ba-
latonfüredi Nemzetközi Fesztivál 2. he-
lyezés. Felkészítő: Környei Miklós Pál.
– Huszárik Márton 2. Fergeteges Or-
szágos Szólótáncverseny III. korcsoport 
ezüstminősítés. Helikon Középiskolá-
sok Művészeti Versenye néptánc szóló 
és kamara kategória arany minősítés. 
-Ki mit tud Országos Művészeti Ver-
seny tánc kategória arany minősítés.
Felkészítő: Huszárikné Böröcz Zsófia.
– Cziráki Maja Helikon Középiskolá-
sok Művészeti Versenye  képzőművé-
szeti kategória bronz minősítés. 
Felkészítő: Kis Ildikó.
– Sándor Dániel Máté VIII. Orszá-
gos Továbbképzős Verseny zongora 3. 
helyezés, különdíj. Keszthelyi Helikon 
Ünnepségek Komolyzene-hangszerszó-
ló kategória bronz fokozat. 
Felkészítő: Erősné Máté Éva.
– Bagdány Szilvia Regősök Húrján 
XVII. Országos Vers- és Széppróza-
mondó Verseny ezüst minősítés.
– Halász Bence Gábor Helikon Közép-
iskolások Művészeti Versenye (Keszt-
hely) Vers- és prózamondó kategória, 
ezüst minősítés. 7. „Az én Pannóniám” 
Országos Vers- és Prózamondó Verseny 
ezüst fokozat. Felkészítő Báló Marianna.
– Az intézmény GJG Színpad csoport-
ja a Helikon Középiskolások Művészeti 
Versenyén (Keszthely) színjátszás kate-
góriában ezüst minősítést szerzett. 
Felkészítő Báló Marianna. 
– A Helikon versenyen az iskola nép-
tánc csoportja néptánc kategóriában 
arany minősítést szerzett Zatykó Tün-
de és Sipos Gergő irányításával.
– Naszladi Judit  vezetésével pedig a 
Leánykar bronz minősítést kapott. A ta-
nárnő a tavalyi évben a Szekszárdi Babits 
Mihály Általános Iskola Német Nemze-
tiségi Kamarakórusát is felkészítette a 
Német Nemzetiségi Minősítő Versenyére.
– Mátics András Judo Ifjúsági Diáko-
limpia 66 kg 1. helyezés, Judo Junior 
Diákolimpia 66 kg 2. helyezés.
– Ács Balázs Judo Ifjúsági Diákolimpia 
60 kg 3. helyezés.
– Berlinger Gábor Márk Judo Junior 
Diákolimpia 66 kg 1. helyezés.
– Molnár András Judo Junior Diáko-
limpia +90 kg 2.helyezés, Judo Ifjúsági 
Diákolimpia +90 kg 1. helyezés.
– Hunyadi Bence Judo Junior Diáko-
limpia 81 kg 3. helyezés. Felkészítők: 
Szepesi József és Szepesi Dávid.
– Takács Márk Kajak-kenu Diákolim-
pia IV. kcs. K2 - 2000 m 1. helyezés. Ka-
jak-kenu Diákolimpia IV. kcs. K4 - 1000 
m 2. helyezés. Felkészítők: Jámborné 
Inger Nikoletta és Jámbor Attila.
– Schneider Sebestyén Ferenc Orszá-
gos Kerékpáros Diákolimpia 3. helye-
zés. Felkészítő: Schneider Gábor.
• Szekszárdi I. Béla Gimnázium, In-
formatikai Szakközépiskola, Kollégi-
um, Általános Iskola és Óvoda

– Kalányos Karolina AJKP Országos 
digitális Angol Nyelvi Verseny 2. helye-
zés. Felkészítő: Andiné Csorba Klára.
– Gál Dominika VII. Országos Közép-
iskolai Földtudományi Diákkonferen-
cia. Felszín és felszín alatti vizek kategó-
ria. Szekszárd ivóvízellátása (Ivóvizünk 
szennyezettsége) kutató munka 2. he-
lyezés. Felkészítő:  Barocsai Zoltán.
– Szántó Mónika 10. Neumann Nem-
zetközi Tehetségondozó Programter-
mék Verseny Kovács Győző szellemé-
ben – grafika, 2. helyezés. Felkészítő: 
Farkas Szabolcs.
– Kertai Zsófia Kárpát-medencei Vers- 
és prózamondó Verseny ezüst minősí-
tés. Felkészítő: dr. Mikóné Csősz Judit.
– Tóbi Boglárka, Szegedi Luca „MUKI 
BÁCSI” Mutatós Kísérletek – Bárki te-
heti. Fizikai Kísérletek Országos Fizika 
Versenye 3. helyezés. Felkészítő: Városi 
Anna.
– Mikó Zsuzsanna Országos Olasz 
Fesztivál versmondás kategória 1. he-
lyezés. Felkészítő: Ágoston Piroska
Helikon Középiskolások Művészeti Ver-
senye (Keszthely) vers- és próza kategó-
ria ezüst minősítés. Országos Mészöly 
Miklós Vers- és prózamondó Verseny 
Mészöly-előadás 2. helyezés. 
Felkészítő: Kis Pál István.
– Orange Noodles–Boros Ákos–Sza-
lontai Jenő–Ignácz Gábor–Tobak 
József Országos „Ki mit tud” Verseny 
hangszeres zene arany minősítés. 
Felkészítő: Nemes András.
– Az iChor Énekegyüttes a Helikon 
Középiskolások Művészeti Versenyén 
könnyűzene kategóriában bronz mi-
nősítést szerzett Hauszer Beáta veze-
tésével.
– Fábián Ábel Országos Kerékpáros Di-
ákolimpia időfutam 1. helyezés.
Felkészítő:Schneider Gábor.
– Tornyai Richárd Országos Kerékpá-
ros Diákolimpia mezőnyverseny 1. he-
lyezés, időfutam 2. helyezés. Felkészítő: 
Felkészítő: Schneider Gábor.
– Liska Zsófia Országos Karate Diáko-
limpia 16-17 éves korcsoport – 59 kg fe-
lettiek 2. helyezés. Felkészítő: Nagy Ákos.
– Balogh Tamás Országos Kerékpáros 
Diákolimpia 2. helyezés. Felkészítő: 
Steig Gábor
– Istlstekker Zsolt Országos Kerékpá-
ros Diákolimpia 2. helyezés. Felkészítő: 
Steig Gábor.
–Erdélyi Zoltán Országos Atlétikai Di-
ákolimpia/Atlétikai pályabajnokságon 
hármasugrásban első, távolugrásban 
2. helyezés. Felkészítő: Scherer Tamás.
– Az intézmény Nyisztor Péter, Kecs-
kés Máté, Kalmár Zsombor, Erdélyi 
Zoltán, Bödő Márk Lajos összetételű 
távolugró csapata 1. helyezést, Nyisztor 
Péter, Kecskés Máté, Kalmár Zsom-
bor, Erdélyi Zoltán, Szoboszlai Gergő 
összetételű magasugró csapata pedig 2. 
helyezést ért el az Országos Atlétikai Di-
ákolimpián. Felkészítő Scherer Tamás.
– Triatlon csapat: Oláh Márton-Pifkó 
Péter-Horváth Patrik Országos Triat-
lon Diákolimpia 3. helyezés. 
Felkészítő: Breuer-Orbán Károly.

• TISZK Szent László Szakképző Iskola
– Ranga Csaba Országos Kerékpáros 
Diákolimpia (Dunakiliti) VI. kcs. Idő-
futam 3. helyezés, mezőnyverseny 1. 
helyezés, összetett 1. helyezés. 
Felkészítő: Schneider Gábor.
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• Bezerédj István Szakképző Iskolai 
Tagintézmény
– Bükszegi Norbert Országos Íjász Di-
ákolimpia történelmi fiú kadet kategória 
2. helyezés Felkészítő: Müller György.

• VM DASZK Csapó Dániel Középiskola
– Stanic Tamás Országos Íjász Diákolim-
pia 2. helyezés. Felkészítő: Boros Zoltán.

XII. EMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK
Január 14.
A Doni  áttörés 71. évfordulója alkal-
mából Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Magyar Nemzet-
őrség Országos Szövetségének Katonai 
Hagyományőrző Tagozata, a Kovács 
János vezette Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Szekszárd Megyei Jogú Városi 
Szervezete a kulturális központ közremű-
ködésével koszorúzással egybekötött ke-
gyeleti megemlékezést tartott a II. világ-
háborús emlékműnél. Beszédet mondott 
Ács Rezső alpolgármester, aki felidézte 
nemzetünk egyik legnagyobb veszteséggel 
járó ütközetét. Kasó Ferenc  garaysta diák 
szavalata után Bacsmai László plébános 
áldotta meg a katonák emlékét.

Március 3.
102. évét betöltötte Koncsal Jánosné 
Juliska néni, akit nagy szeretettel, vi-
rággal, tortával köszöntött fel Horváth 
István polgármester.

Március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából meg-
emlékezés, tiszteletadás és Fusz György  
szobrászművész 1848-as emlékművé-
nek felavatásával emlékezett meg Szek-
szárd Megyei Jogú Város nagyszámú 
érdeklődő részvételével a Béla király 
téren. Ünnepi beszédet mondott Hor-
váth István polgármester, majd a Babits 
Mihály Általános Iskola tanulói adtak 
emlékezetes műsort. Közreműködött az 
Alisca Brass Band Kovács Zsolt vezény-
letével és a 608. számú Schola caritatis 
cserkészcsapat. Az ünnepség az új em-
lékműnél koszorúzással ért véget. 

Május 26.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a Magyar Hősök Emlékün-
nepén kegyeleti megemlékezést tartott 
a világháborús emlékműveknél a kul-
turális központ szervezésében. Ünnepi 
beszédet mondott Ács Rezső alpolgár-
mester, majd Bacsmai László plébános 
szólt az egybegyűltekhez. Közreműkö-
dött a Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület Szekszárdi Szervezete, a 608. sz. 
Schola Caritatis cserkészcsapat. Tér-
zenét adott az Ifjúsági Fúvószenekar 
Kovács Zsolt karnagy vezényletével. 

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napján Szek-
szárd Megyei Jogú Város megemlékezést 
tartott a Béla király téren a trianoni bé-
kediktátum 94. évfordulóján. A történelmi 
zászlók bevonulása és a Himnusz elének-
lése után Ács Rezső alpolgármester idézte 
fel a gyászos eseményt. Ezután zenés iro-
dalmi emlékezést hallhatott a nagyszámú 
résztvevő a Magyarországi Német Szín-
ház művészeinek előadásában. 18 órakor a 
megyei múzeumban Kis Pál István előadá-
sában Tövisháti András zenejátékával el-
hangzott Arany János: Az utolsó magyar 
című befejezetlen elbeszélő költeménye.

Július 13.
Holokauszt emléknapi megemlékezés 
helyszíne volt az Agóra Művészetek 
Háza, Szekszárd egykori zsinagógájának 
épülete, ahol a 70 évvel ezelőtt elhurcol-
takra emlékeztek a leszármazottak, a 
túlélők és az együttérző szekszárdiak.  
Emlékbeszédet mondott Friedmann Ta-
más, a Szekszárdi Izraelita Hitközség ve-
zetője és Horváth István polgármester, 
Róna László, a Mazsihisz képviselője és 
a pécsi főrabbi, Schönberger András. A 
megszólalók megemlékeztek Vendel Ist-
vánról, a város egykori polgármesteréről 
is, aki nem engedett Szekszárdon gettót 
létesíteni, de bátor fellépése is kevésnek 
bizonyult a tragédia elkerüléséhez. A 
megemlékezés zárásaként a Művészetek 
Háza előtti holokauszt-emlékművön az 
emlékezők koszorút helyeztek el. A város 
nevében Horváth István polgármester, és 
a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat vezetője, Józan-Jilling Mihály 
koszorúzott.

Augusztus 12. 
Az első világháborúban harcolt magyar 
királyi honvéd vezérőrnagy, a Szekszár-
don született Sióagárdi Zöld Márton 
(1864 –1946) tiszteletére avattak emlék-
táblát Szekszárdon, a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület (HHE) Tolna Me-
gyei Hadkiegészítési Parancsnokságának 
udvarán. Az avatáson részt vett többek 
között Szekszárd alpolgármestere, Ács 
Rezső, dr. Horváth Kálmán kormány-
megbízott, dr. Pálos Miklós, a megyei 
közgyűlés alelnöke, vitéz Kovács János, 
a Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
szekszárdi tagozatának elnöke, Ranga 
Ferenc, a HHE országos elnöke, prof. 
dr. Szakály Sándor történész, a Veritas 
Történetkutató Intézet vezetője, továbbá 
Friedmann Tamás, a Szekszárdi Izraeli-
ta Hitközség elnöke és Horváth János, 
a Honvédelmi Minisztérium vezető fő-
tanácsosa. Az emléktábla Forrai Lajos 
bogyiszlói kőfaragó mester önzetlen 
felajánlásával készült el.

Augusztus 20.
A belvárosi templomban tartott ünnepi 
szentmisével vette kezdetét a városi Szent 
István-nap programsorozata. Az ökume-
nikus alkalmat Bacsmai László katolikus 
plébános  dr. Kaszó Gyula református 
tiszteletes végezte, a kenyér szentelését, 
áldását követően pedig a Csurgó Zene-
kar kíséretében vonultak át a résztvevők 
a Művészetek Házába, ahol fél 11-kor 
kezdetét vette a hagyományos ünnepi 
közgyűlés, amelynek köszöntőbeszédét 
Ács Rezső alpolgármester mondta el, 
majd a kitüntetések átadását követően az 
ünnep zárásaként Szekszárd polgármes-
tere, Horváth István szólt az egybegyűl-
tekhez. Miután a polgármester megszegte 
az ünnepi kenyeret, a közgyűlés tagjai a 
díjazottakkal átvonultak a Szent István té-
ren álló, első királyunkat ábrázoló szobor-
hoz, ahol többek között Horváth István 
polgármester, Ács Rezső alpolgármester, 
dr. Haag Éva alpolgármester, valamint dr. 
Horváth Kálmán megyei kormánymeg-
bízott helyezte el az emlékezés koszorúit. 
Államalapító Szent István király napján 
a programok sorát 20 órakor a „Koccint 
az ország” rendezvény, majd 21 órától a 
Székely Dózsa György című táncszínházi 
előadás színesítette, végül az elmaradha-
tatlan tűzijáték zárta.

Október 16.
1989-ben hazánkban elsőként Szekszár-
don indult nappali tagozaton szociális-
munkás-képzés. A 25 éves évforduló 
tiszteletére a Magyarországi Szociális 
Szakemberek Képzéséért Egyesület (Is-
kolaszövetség) Szekszárdon rendezte 
meg szakmai tanácskozását.

Október 17. 
„Nagy elődeink” címmel tartott ün-
nepséget a Magyar Tudományos Aka-
démia Szőlészeti és Borászati Albi-
zottsága, a Dicenty Dezső Kertbarát 
Kör és az Alisca Borrend a Mészáros 
Borházban. Dicenty Dezső születésének 
135. évfordulóját ünnepelte a kertbarát 
kör, amely éppen 20 éve vette fel a nem-
zetközi tekintélynek számító szekszárdi 
kutató nevét. Az ünnepség résztvevőit 
Ács Rezső polgármester köszöntötte, 
majd dr. Májer János, a badacsonyi 
kutatóintézet vezetője előadásában hall-
hattak a kiváló tudós munkásságáról.

Október 23. 
Hagyományosan a városháza előcsarno-
kában, a Szekszárdi Nemzeti Bizottság 
emléktáblájának megkoszorúzásával 
vette kezdetét az 1956-os forradalomra 
és szabadságharcra emlékező városi 
ünnepség, ahol többek között Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere és dr. Haag Éva 
alpolgármester, Horváth István országy-
gyűlési képviselő, valamint dr. Pálos Mik-
lós, a megyei közgyűlés alelnöke, egykori 
1956-os szekszárdi nemzeti bizottsági tag 
rótta le kegyeletét a megyeszékhely hős 
forradalmárai előtt. A megemlékezés a 
Szent István téri ’56-os hősi emlékműnél 
folytatódott, ahol Ács Rezső idézte fel 
ünnepi beszédében az 58 évvel ezelőtti 
eseményeket. A megemlékezésen a Szek-
szárdi Garay János Gimnázium diákjai 
adtak ünnepi műsort verssel, gitárjáték-
kal, kórusművel Báló Marianna és Nasz-
ladi Judit tanárok rendezésében, majd 
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész kért 
áldást az ötvenhatosokra. A város részéről 
Ács Rezső és dr. Haag Éva, dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott, valamint 
a megyei közgyűlés, a közintézmények, 
a politikai pártok, civil szervezetek, to-
vábbá a rendvédelmi szervek, a Magyar 
Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete és 
a Honvéd Hagyományőrzők Egyesülete 
Szekszárdi Tagozatának képviselői rótták 
le kegyeletüket, helyeztek el koszorút az 
’56-os szobor előtt. 

Október 29.
In memoriam Fertőszögi Béláné cím-
mel nyílt kiállítás a Babits Mihály Kultu-
rális Központ Agóra Művészetek Házá-
ban. Fertőszögi Béláné ének-rajz szakos 
pedagógus volt. Felkészültsége, szakmai 
és oktatói munkája révén vált a Tolna 
Megyei Tanács Művelődési Osztályának 
művészeti előadójává. E beosztásában 
töltött 20 éve alatt a megye kulturális éle-
tének irányítója, meghatározó személyi-
sége volt. A 2013 novemberében, 75 éves 
korában elhunyt „patrónára” emlékező 
kiállítás e gazdag életútnak kívánt emléket 
állítani azon képző- és előadóművészek 
közreműködésével, akik ismerték és elis-
merték Fertőszögi Béláné tevékenységét. 

November 26.
Babits Mihály születésének 131. évfor-
dulóján koszorúzásra került sor a köl-

tő szülőházánál, ahol ünnepi beszédet 
mondott Csillagné Szánthó Polixéna, 
az önkormányzat humán bizottságának 
elnöke. Az eseményt követően dr. Hárs 
György Péter irodalomtörténész, esz-
téta, főiskolai docens, a Magyarországi 
Otto Gross Társaság elnöke tartott előa-
dást Babits és a pszichoanalízis címmel.

XIII. NEVES HALOTTAINK
Hudanik Antal
(1966. – 2014. február 13.)
A rádiózást Szekszárdon tanulta. 1983-
tól rendelkezett egyéni hívójellel. 1979-
től vett részt RH versenyeken, majd 
gyorstávírászkodott. A rádiós sport 
egyik legértékesebb válfajában, a vétel 
kategóriában majdnem két évtizeden át 
versenyzett. Többször szerzett világ- és 
Európa-bajnoki címet és helyezést. 
Feleségével együtt közlekedési baleset-
ben hunyt el a rádióamatőr-sport szen-
vedélyes morzés képviselője. 

Dr. Deli István (Fácánkert, 1932. – 
Szekszárd, 2014. november 3.) 
Nyugalmazott főiskolai tanár, tanszék-
vezető, tagozatvezető, főigazgató-he-
lyettes, főigazgató, a neveléstudomány 
ismert és elismert kutatója, több peda-
gógus generáció oktatója. Deli tanár 
úr közvetlenségével, szerénységével, 
segítőkészségével, páratlan munkabí-
rásával többek példaképe, nagy tudású 
oktató, a tanítóképzés megújítója volt. 
Tanári diplomáját a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Karán 1955-ben szerezte. Tanított, 
majd a nagyatádi gimnázium igazga-
tója lett. A doktori fokozatot 1978-ban 
szerezte. Főiskolai tanár 1959 –1983-ig 
Kaposváron, 1983 –1990-ig, nyugdíj-
ba vonulásáig Szekszárdon. Az általa 
készített gyakorlati képzési szakkönyv, 
az ún. „Fehér Könyv” több évtizedig 
útmutató volt az ország összes főiskolá-
ján. Számtalan településen tanítványok 
százai dolgoztak útmutatása szerint. Ve-
zetőként nagy szerepet játszott az önálló 
Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola létre-
jöttében. Több országos tudományos 
bizottságnak volt tagja. Határozott, cél-
ratörő, a fiatal oktató kollégáit felkaroló, 
igaz ember volt, aki még idős korában 
is nagy odafigyelést mutatott társai, a 
szakma, a tanítóképzés és a szekszárdi 
Illyés Gyula Kar iránt. Tiszteletre méltó 
emlékét, szellemiségét megőrzik a PTE 
IGYK vezetői, oktatói és hallgatói.

Az Aranykönyv
szerkesztő-

bizottságának tagjai:

Dr. Dobos Gyula
Kis Pál István
Németh Judit

Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés 

bizottságai, majd jóváhagyta 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése 
a 149/2015.(VII.02.). sz. 

határozatával.

ÖNNEK VAGY GYERMEKÉNEK AKNÉK 
TALÁLHATÓK AZ ARCÁN ÉS A TÖRZSÉN?

Olyan betegek jelentkezését várjuk (mindkét nemből, 9 
éves vagy annál idősebb), akiknek aknék találhatók az 

arcán és a törzsén, és szívesen részt vennének egy klinikai 
kutatásban.

A 9 és 11 éves kor közötti gyermekek akkor is részt vehet-
nek a vizsgálatban, ha nincs akne a törzsükön.

A vizsgálat célja egy hosszú távú (legfeljebb 52 hetes) 
kezelésben alkalmazott, új akne krém biztonságosságának 
és hatásosságának értékelése. A vizsgálat 12 és fél hónapig 

tart, amely időszak alatt 11 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk az Ön számára, 
valamint megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászati Osztály

Tel.: 74/501-596
(00694)

Biztosítsd belépőjegyed az OBSITOS című, közösségi gyártással készülő nagyjátékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY DÍSZBEMUTATÓRA Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ • Időpont: szeptember 16. (szerda) 19 óra
A belépőjegy tartalmazza a vetítésen és a VIP fogadáson való részvételt, korlátlan, svédasztalos étel és ital 

fogyasztással valamint egy, a díszbemutatóhoz kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Információk a programról és jegyvásárlás:

Amaryllis Esküvő és Rendezvényiroda • Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. • Telefon: 30/35-55-435
A belépőjegy ára: 50 000 Ft +ÁFA A belépőjegy egyben támogatás, mellyel hozzájárulsz a film elkészítésének költségeihez.

Neved megjelenítik a film végi stáblistában, KÜLÖN KÖSZÖNET alatt. Az értékesítésre kerülő jegyek száma limitált! (200 db)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

AGÓRA MOZI
Augusztus 24-26. 19:00 
A FANTASZTIKUS NÉ-
GYES Színes szinkronizált 
amerikai akciófilm.

Augusztus 24-26. 17:00 
IRÁNY A BÁRKA! 3D Szí-
nes szinkronizált angol-né-
met animációs film. Kor-
határ: 6 éven felülieknek! 
Hossz: 87 perc.

Augusztus 27-31. 19:00 
AZ U.N.C.L.E. EMBERE 
Színes szinkronizált ame-
rikai akciófilm. Korhatár: 
12 év alatt szülői kísérettel! 
Hossz: 116 perc.

Augusztus 27-31. 17:00 
BARBIE, A ROCKSZTÁR 
HERCEGNŐ Színes szink-
ronizált amerikai animációs 
film. Korhatár: 6 éven felüli-
eknek! Hossz: 89 perc.

CinemArt sorozat: Minden 
hónap 2. hétfőjén, többszörösen 
díjnyertes filmek 19:00 -tól.
Jegyárak: a hétfői mozi előadá-
sokra egységesen 850 Ft, további 
napokon: 1000 Ft (2D), 1200 Ft 
(3D), a diák és nyugdíjas jegy 
900 Ft (filmtől függetlenül)-
A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!
További információ:
www.szekszardagora.hu
A Mozi és a Jegypénztár nyitva 
tartása (Szekszárd, Szent István 
tér 10.) a hét valamennyi nap-
ján 14-20 óráig munkaszüneti, 
ünnep napokon zárva.
A nyitva tartási idő a rendezvé-
nyektől függően módosulhat.
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont elérhetőségei:
Levélcím: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 10., Telefon: 74/529-
610 Fax:  74/529-615
Honlap: www.szekszardagora.hu
E-mail: info@szekszardagora.hu

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas

Tagozata
2015. szeptember 1-én 

14 órakor (kedd) előadást 
tart a Babits Mihály kultúrá-
lis Központ földszinti termé-

ben (Szent I. tér 10.)
Előadó: Monostori Mária 

pszichológus.
Előadás címe: 

A lélek viszhangjai.
Szeretettel várunk minden  
minden kedves érdeklődő 

nyugdíjast.

Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

Egészségügyi Gondnoksága 
értesíti Szekszárd város

lakosságát, hogy 
a Kandó Kálmán felnőtt, 
illetve gyermek rendelők 

felújítása befejeződik. 
Az orvosi rendelők vissza-

költöztetése miatt, 
2015. 08. 27-től 08. 28-ig a 

rendelések szünetelnek. 
Dr. Antus Éva, dr. Schranz 

Róbert, dr. Gujás Erika, 
dr. Horváth Gábor, 

2015. 08. 31-től ismét a 
Kandó Kálmán rendelőben 

várják kedves betegeiket.

Dölles Lászlóné
intézményvezető

Két keréken Szekszárd körül – III. KarikaToura

Az Ifjúsági Unió Szekszárd szeptember 5-én, szombaton 
harmadik alkalommal invitálja a kerékpár szerelmeseit 

a KarikaTourára! Kezdők és profik, kicsik és nagyok, családok és 
magányos farkasok mind megtalálhatják a nekik való túrát. 

A 25-50 és 85 km-es távok teljesítése során festői tájak tárulnak majd 
a résztvevők szeme elé. A bringásokat útjuk során több ponton is friss 

gyümölcsökkel és saját készítésű energia falatokkal várják a szerve-
zők. Mivel teljesítménytúráról van szó, ezért a célban minden résztve-

vő kitűzőt és névre szóló emléklapot kap. 
Érdemes előnevezni augusztus 28-ig, hiszen 

az első 50 jelentkező különleges ajándékban részesül.
A biciklitúra részleteiről a www.ifu.hu oldalon olvashatnak bővebben!

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 7. (hétfő) 14-16 óráig.
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Szeptember 8. (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 Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(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. 
Közp., 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. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános Is-
kola, (Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület  A hónap 
első hétfőjén 16–17 óráig. 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.)

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-18 
óráig. Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ
ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Szekszárd belvárosában 
(Arany J. u.) II. emeleti,

erkélyes, 56 nm-es
lakás eladó.

Érdeklődni: 06 30/7462-839
(00703)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00697)

Az első osztályt vették célba a Rosszcsontok
Hatalmas csatában, balsze-
rencsés körülmények között 
elveszítette ugyan a Divízió 
II.-es amerikaifoci-bajnokság 
döntőjét a Szekszárd Bad Bo-
nes, de a Rosszcsontok így 
is történelmet írtak, jövőre 
pedig már az első osztályban 
bizonyítanának.

A fővárosban még július köze-
pén megrendezett összecsapá-
son sokáig a szekszárdiak tervei 
szerint alakultak az események. 
Sződy Ferenc vezetőedző együt-
tese mind védekezésben, mind 
támadásban jól teljesített, és 
a Gyarmati Máté–Szabolcska 
Balázs–Greiling Mihály trió 
eredményességének köszönhe-
tően vezetett is a második ne-
gyed elején (14:6). Röviddel a 
nagyszünet előtt aztán – immár 
döntetlen állásnál – egy kemény 
szerelést követően Gyarmati 
válla megsérült, és az irányító 
nem tudta folytatni a játékot. A 
„tábornokát” vesztett Bad Bo-
nes-sereg támadóegységében 
zavar támadt, és bár a védelem 
állta a sarat, a liga legjobb futójá-
val, Roják Richárddal rohamozó 
debreceni gladiátorok felőrölték 
a Rosszcsontok ellenállását.

– A jobbik csapat veszített 
– foglalta össze röviden a tör-
ténteket Szabó Ferenc, a klub 
játékos-elnöke, aki társaihoz ha-
sonlóan nehezen emésztette meg 
a döntő történéseit. – Két elődön-
tő után az volt az álmunk, hogy 
bekerüljünk a fináléba – ez sike-
rült. Szerettük volna feltenni az 
i-re a pontot, és az esélyünk meg 
is volt rá, hogy mi legyünk a baj-
nokok. Az első félidőben min-
den jól működött, a támadósor 
és a védelem is kitűnően teljesí-
tett. A látottak alapján biztos vol-
tam a sikerünkben, aztán jött a 
sérülés, és irányítónk kiválására 
sajnos nem voltunk felkészülve.

– Vagyis az amúgy szépen csil-
logó ezüstérem könnyen lehetett 
volna arany is? 

– A csapattársaimmal együtt 
nagyon bíztunk a végső siker-
ben. Átéreztük, hogy életünk 
legnagyobb lehetősége előtt 
állunk. A gladiátorokat tavaly 
Debrecenben is megvertük, és 
most is jól felkészültünk a já-
tékukból. Amit elterveztünk, 
Gyarmati sérüléséig szinte hiba 
nélkül működött is. Riválisunk 
Szolnokról erősített, az egész 
bajnokság legjobb futója is ná-
luk játszott, mégis csak egyetlen 
touchdown-különbséggel ma-
radtunk alul. Egy olyan döntőt 

veszítettünk el, amelyen sem-
mivel sem voltunk rosszabbak.

– Jövőre az első osztályt veszik 
célba?

– Igen, ez a tervünk. A dön-
tő két résztvevője jogot szerzett 
arra, hogy az új idényben a di-
vízió I-ben induljon, ám ehhez 
nem csak a szükséges anyagi-
akat kell előteremteni. Ahhoz, 
hogy a Bad Bones a magasabb 
osztályban is helytállhasson, a 
csapat létszámát legalább tíz fő-
vel növelnünk kell. Augusztus 
24-én kezdjük újra az edzéseket, 
ekkortól várjuk azokat, akik sze-
retnének csatlakozni hozzánk.

– Az élvonalnak is Sződy Ferenc 
irányításával vágnának neki?

– Szeretnénk, ha maradna, 
mert egy kiváló szakember, aki 
mindent tud a sportágról, és 
remekül megtalálta a hangot a 
csapattal. Sokat köszönhetünk 
neki, hogy eljutottunk idáig, 
Gaál Zoltán és Vidák Szabolcs 
koordinátorokkal együtt sokat 
dolgoztak azon, hogy az előző 
két szezonhoz képest fejlődjön 
a játékunk. Bízom benne, hogy 
szeretné folytatni az elkezdett 
munkát, és ha elindulunk az első 
osztályban, akkor is ő dirigálja 
majd a Rosszcsontokat.   - fl -

Fordítottak az ultramaratoni verseny útvonalán
Az elmúlt szombaton máso-
dik alkalommal rendezte meg 
a Borvidék Futóegyesület – a 
Mogyi SE segítségével – a Ko-
rinthosz.hu elnevezésű ult-
ramaratoni futóversenyt. Az 
embert próbáló hőségben 150 
induló állt rajthoz a Szekszárd 
és Baja közötti 81 km-es távon.

A szervezők megfordították a 
verseny irányát, s ezúttal a tolnai 
megyeszékhelyről – pontosabban 
a Garay térről – indították útjára 
a mezőnyt, és a Duna-parti vá-
rosban, a Petőfi-szigeten jelölték 
ki a célt. A viadal távja megegye-
zik a híres-hírhedt görögországi 
Spartathlon futóverseny első, 
Athéntól Korinthoszig tartó sza-

kaszának hosszával, s bizony idén 
a nagy meleg is a hellén erőpróbát 
idézte. Nem véletlen, hogy a 246 
km-es, „nagy kalandra” készülő 
ultrafutók többsége felkészülési 
állomásként versenynaptárába 
iktatta a Szekszárd-bajai viadalt. 
A szervezők ezúttal is zömmel 
forgalomtól elzárt területen, a 
Sió- és a Duna-töltésein jelölték 
ki az útvonalat, néhány helyen vi-
szont a rendőrség és polgárőrség 
segített a biztosításban.

A másfélszáz futót számláló 
mezőnyből nyolcvanan egyéni 
indulóként – többen az engedé-
lyezett kerékpáros kísérővel –, 
a többiek párban, vagy 3-5 fős 
váltókban teljesítették a klasz-
szikus maratoni táv közel két-

szeresét. A bajai célba elsőként 
a leggyorsabb duó, a szekszár-
di Putnoki Gergely és Németh 
Norbert kettőse érkezett 7 óra 
6 perces idővel, őket alig kilenc 
perccel lemaradva követte az 
egyéni verseny abszolút győz-
tese, Lubics Szilvia. A nagyka-
nizsai hölgy – civilben fogorvos 
– sikere nem meglepetés, hiszen 
többszörös Spartathlon-győz-
tes, országos bajnok, és több 
hosszú távú rekordot is tart. 
A szekszárdiak nagy örömére 
7 óra 14 perces idővel Toms 
Krisztián a harmadik helyen 
ért célba, míg a legjobb hazai 
hölgyinduló, Naszvadi Gabriel-
la 9:35-tel a 38. helyen zárta az 
embert próbáló versenyt, ame-

lyet kéttucatnyi egyéni induló 
feladni kényszerült.

A viadal részletes eredménye-
it és a futókról készült képeket 
a www.fut.as weboldalon talál-
hatják, ahol a következő helyi 
futóverseny, az augusztus 29-
én sorra kerülő második Visit 
Szekszárd kiírását is olvashat-
ják, és nevezhetnek is.   - fl -

FO
TÓ

: S
ZÁ

SZ
I N

O
RB

ER
T

Lubics Szilvia
a Petőfi és a 
Nagy-Pandúr 
szigetet összekötő
új hídon
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2015. augusztus 23.24

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(00700)Eng. szám: E-000304/2014

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00695)


