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Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve
2011.
I. Önkormányzat, közigazgatás
December 31.–január 1.
12 éves szokás szerint közösen búcsúztatták az óévet a megyeszékhely polgárai
a Béla király téren. Ezúttal Kővári László képviselő és Módos Ernő borrendi
nagymester köszöntötte az egybegyűlteket, majd nagyszabású tűzijátékot élvezhettek a résztvevők.
Január 3.
Országszerte 29 helyen, így a megyei jogú városokban is megnyíltak a komplex
ügyintézésre szolgáló kormányablakok, elsőként Szekszárdon. A Tolna Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja Tóth Ferenc országgyűlési képviselő lett,
László-Varga Zsuzsanna főigazgató a hivatal szervezetét vezeti.
Január 19.
Kővári László, az önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke
vezetésével a Szekszárdi Klímakör több tagja is részt vett a Szentendrén megrendezett III. Magyarországi Klímacsúcson.
Január 24.
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése újraválasztotta alelnökének a magyar küldöttségvezetőt, dr. Braun Mártont.
Február 4.
Eredményesen pályázott a város egy 400 milliós pályázaton, amellyel 30% önerő
révén 500 milliós betonozott vízelvezető valósulhat meg a Csötönyi-, a Faddi- és
a Lisztes-völgyben, valamint a Szücs-szurdikban. A másik 177 milliós pályázattal új fizikai laborral gyarapodhat a Garay János Gimnázium.
Február 8.
Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester nagyszámú érdeklődő
előtt évértékelő gazdasági fórumot tartott a megyeszékhely vállalkozóinak. A
100 legnagyobb adófizető cég képviselőinek adtak tájékoztatást a város gazdálkodásáról.
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Március 4.
Átadták a 2000 adagos konyhát, amellyel az önkormányzat tulajdonában levő
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. főzőkapacitása napi 5 ezer adagra nőtt. Ezúttal a Perczel utcai Gyermeklánc Óvoda konyhája újult meg az egészséges étkezést elősegítő programozható, kombinált sütő-gőzpároló berendezéseivel.
Március 15.
Nagyszámú résztvevővel ünnepelte városunk március 15-ét a Béla király téren a
művelődési ház szervezésében. Horváth István polgármester ünnepi beszéde
után a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskolája tanulói adtak tartalmas műsort. Közreműködött az Alisca Brass Band és a 808. számú Schola Caritatis Cserkészcsapat. 11 órakor a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjaival diákok és tisztelgő polgárok helyezték el virágaikat a szekszárdi temetőkben
nyugvó ’48-asok, Garay Antal, Hollós Alajos és Török Zsigmond sírjainál.
Március 26.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Szekszárd is csatlakozott a Föld órája akcióhoz,
amikor bolygónk több ezer városában sötétültek el a fények. Városunkban a
díszkivilágítást kapcsolták le.
Március 22.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. nyílt napot szervezett az óvodásoknak és
iskolásoknak a Víz világnapja alkalmából, és ismét megnyitotta üzemeit a látogatók előtt. Ingyenes volt az uszodalátogatás is.
Április 2.
A PTE Társadalmi Szenátusa tagjai közé választotta Szekszárd polgármesterét,
Horváth Istvánt.
Április 7.
Tisztújító ünnepi közgyűlést tartott a városházán a 72 000 tagot számláló
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hazai szőlő- és bortermelést átfogó szakmai
szervezet elnöksége 15 éve alakult meg, ez adta a találkozó jubileumi jellegét. A
Horváth István polgármester és Vaszary László testületi elnök köszöntőjével
megnyitott rendezvényen az ország 22 borvidékének képviselője jelent meg.
Április 8.
A Szépítsük együtt Szekszárdot! programban a Keselyűsi út 10 km-es szakaszán 100 köbméter szemetet gyűjtöttek az OKTEL dolgozói. Az újvárosi tár2
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saskör tagjai pedig húsvét előtti nagytakarítást tartottak az újvárosban.
Április 20.
Az Alisca Terra Kft. és a Víz- és Csatornamű Kft. a Föld napja alkalmából kétszer is nyílt napot tartott a Luther téren. Ismét felhívták a figyelmet arra, hogy
a fenntartható fejlődés érdekében a lehető legkevésbé terheljük környezetünket.
Április 28.
A Márkvárt Pince 2009-es kadarkája nyerte el a „Liszt Emlékév – Szekszárd
Város Bora 2011” címet – derült ki a XII. Szent György-napi Borünnepen és a
Szekszárdi Bikavér Ünnepén.
Április 28.
Hagyományőrző szándékkal közéleti fórumot tartott az önkormányzat a főiskola éttermében. Az eseményre a szekszárdi intézmények, civil szervezetek képviselőit, művészeket, kitüntetetteket, neves értelmiségieket hívott meg a város vezetése. A rendezvényen Horváth István polgármester a fejlesztésekről, Ács Rezső
alpolgármester a pénzügyi helyzetről adott tájékoztatást a zsúfolásig megtelt
teremben.
Május 8.
A város szépítése érdekében a lakosság részére ismét kedvezményes, mintegy 25
ezer darabos virágpalánta vásárt szervezett a polgármesteri hivatal.
Május 13.
Rendezte a Csörgetó környékét a város, medrét kikotortatta, környékét megszépíttette. A megnőtt vízfelületbe egynyaras halakat telepítettek.
Május 14.
Új korszakot jeleznek működésükkel a kormányablakok, jelentette ki Szekszárdon Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, aki Tóth Ferenc kormánymegbízott, Braun Márton és Potápi Árpád országgyűlési képviselők, valamint Horváth István polgármester társaságában – a megyeszékhely Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatát kereste fel. A helyszíni tájékozódás után sajtótájékoztatót tartott a területi közigazgatás átalakításáról.
Május 19.
Városunkban járt dr. Ángyán József államtitkár, aki Horváth István polgármesterrel, a parlament mezőgazdasági bizottságának alelnökével közös fórumot
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tartott a 10 éves Nemzeti Vidékstratégia társadalmi vitájának szekszárdi állomásán.
Május 29.
Óriási érdeklődéssel kísért nagyszerű programok várták a Városi gyermeknapra a
fiatalokat a Prométheusz parkba.
Június 2.
Országjáró körútja során felesége kíséretében Szekszárdra látogatott Schmitt
Pál köztársasági elnök. Elsőként megyei és városi közgyűlés együttes ülésére került sor Horváth István és dr. Puskás Imre részvételével a városháza zsúfolásig
megtelt dísztermében. Ezután Tóth Ferenc kormánymegbízott beszélt a kormányhivatalokról és az országban elsőként megnyílt kormányablakról. Schmitt
Pál elismeréssel szólt Szekszárd adottságairól, a városvezetés törekvéseiről, majd
a Köztársasági Elnök Díszoklevele Éremmel kitüntetést adományozta Bacsmai
László plébánosnak, Koller Ferenc agrármérnöknek, a Tolnatej Zrt. nyugalmazott vezérigazgatójának és Töttös Pálnak, a POFOSZ Tolna Megyei Szervezete
elnökének. A megyei közgyűlés elnöke, dr. Puskás Imre javaslatára Kőfalvi
Aranka pénzügyi osztályvezetőnek, Mácsai Antalnak, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának, Schneider Konrádnak, a Szekszárdi
Szabadidős Kerékpáros Egyesület elnökének és Takler Ferenc borásznak. Ezután a köztársasági elnök a Garay János Gimnáziumban rendkívüli osztályfőnöki
órát tartott. A Liszt-év fővédnökeként több diákot megajándékozott egy-egy
Liszt-CD-vel, majd maga is zongorához ült. Délután felkereste a Tolnatej Zrt.t, a Balassa János Megyei Kórházat, miközben felesége, Makray Katalin meglátogatta a Mézeskalács-múzeumot, a Babits Mihály Emlékházat, a DBU-t és a
decsi Babamúzeumot.
Június 17.
Végéhez ért a város által elnyert „Szólítsuk meg a jövő generációját!” pályázat
programsorozata. A megvalósítás 250 rendezvényén 7200 gyermek vett részt a
művelődési ház koordinálásában a közművelődési és művészeti programokon.
Július–augusztus
Két rendkívüli ülést tartott a szekszárdi képviselő-testület, amelyen több döntést hoztak. Módosították a város kitüntetésekről szóló rendeletét – amelybe a
Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára címet emelték be. Ezt azok az állampolgárok kaphatják meg, akik nem rendelkeznek állandó bejelentett lakcímmel, de a
várost választották állampolgári esküjük színhelyéül.
4

Munkapéldány

Augusztus
Tóth Ferenc, a Tolna Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja és LászlóVarga Zsuzsanna főigazgató ünnepség keretében adta át a Tolna Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei vezetőinek a kinevezésükről szóló okmányokat. Az újonnan felálló hivatal kinevezettei: Jantnerné dr. Oszvald Ágnes a
Szociális és Gyámhivatal hivatalvezetője. Dr. Németh Lídia, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv tiszti főorvosa. Weberné dr. Erős Anikó a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv igazgatója. Koppánné dr. Kertész Margit, a Földhivatal hivatalvezetője. Dr. Bíró Gyula, az Igazságügyi
Szolgálat igazgatója. Foltin Gyula, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője.
Keresztes László, a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazgatója. Dr. Vörös Géza,
a Növény,- és Talajvédelmi Igazgatóság igazgatója. Baumann Péter, a Közlekedési Felügyelőség igazgatója. Mándity Zoltán, az Építésügyi Hivatal vezetője.
Szeptember 17.
250-en tettek esküt és vették át állampolgársági okiratukat Szekszárdon. A rendezvényre hét ország /Ausztria, Franciaország, Németország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Ukrajna/ 26 településéről érkeztek Szekszárdra, mintegy ezer
hozzátartozóval együtt a honosításukat kérők. A belvárosi katolikus templomban ökumenikus szertartással kezdődő eseményen részt vett Schmitt Pál köztársasági elnök felesége, a szekszárdi kötődésű Makray Katalin is. Az új magyar
állampolgárok Horváth István polgármestertől átvehették a „Szekszárd Város
Tiszteletbeli Polgára” oklevelet is. Az ünnepség után az új állampolgárok
Makray Katalin vezetésével csatlakoztak a szüreti menethez.
Szeptember 26.
A Tolna Megyei Önkormányzat Németh Judit könyvtárost bízta meg új pályázat eredményességéig az Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatói teendőinek ellátásával.
Szeptember 28.
Latorczai Csaba, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Deutsche Bühne
Ungarn színházba látogatott, majd tárgyalt Tóth Ferenccel, Tolna megye kormánymegbízottjával, dr. Puskás Imrével, a megyei közgyűlés elnökével és Heinek
Ottóval, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnökével a színház jövőjéről.
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Október
Jari Vilén, Finnország budapesti nagykövete volt Horváth István polgármester
vendége. A megbeszélésen a diplomata – aki Kator György pécsi tiszteletbeli
konzul társaságában érkezett Szekszárdra – elsősorban a helyi befektetési lehetőségekről tájékozódott. Horváth Istvánnal előzetes konzultációt folytattak a
finnországi Tornióval való testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulójának 2012.
évi ünnepi rendezvényeiről. A nagykövet találkozott a PTE Illyés Gyula Karon
dr. Horváth Béla dékánnal.
Október 6.
Két keréken Szekszárdon címmel a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány és
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kerékpáros szakmai napot
tartott a hivatal konferenciatermében.
Október 17–18.
Horváth István, az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának alelnöke, Szekszárd polgármestere meghívásának eleget téve Gavriel Yiannakis, a ciprusi mezőgazdasági bizottság elnöke hivatalos programja után Szekszárdra látogatott
és részt vett a Liszt ünnepségeken, ahol találkozott Schmitt Pál köztársasági
elnökkel is.
November
Visszaadták a parkolót a lakóknak és felújították a Csalogány utcai partfalat.
A múlt évi esőzések miatt keletkezett kár helyreállítása pályázaton nyert 38 millió forintba – ebből 13 millió volt a város önrésze – került.
November 18.
22-en tettek ünnepélyes keretek között állampolgári esküt a polgármesteri hivatal konferenciatermében dr. Haag Éva alpolgármester előtt, s vették át a köztársasági elnök aláírásával ellátott honosítási okiratot.
November 24.
Széchenyi Programiroda nyílt Szekszárdon, ahol az Új Széchenyi-terv pályázataihoz kapcsolódó információkkal és személyre szabott tanácsadással segítik a
vállalkozókat és önkormányzatokat.
December
- Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális és
Egészségügyi Bizottsága elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor6
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mányzati ösztöndíjra benyújtott pályázatokat. A város 6 millió forintot biztosított az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázók támogatására. Ebből az összegből 170 hallgatót havi 3500 forinttal segít az önkormányzat 2010 márciusától.
-A bizottság a karitatív munkát végző civil szervezetek részére 2 100 000 Ft-ot
osztott ki karácsonyi támogatásként.
December 6.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendkívüli véradást szervezett.
Az intézmény 23 dolgozója mellett a szekszárdi sportegyesületek edzői és sportolói jelentkeztek a véradó állomáson véradásra.
December 22.
A Béla király téri régi megyeháza felújításának ünnepélyes átadásán dr. Puskás
Imre, a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
bár az épület állami tulajdonba kerül, a megyei önkormányzat használati joga
megmaradt. A beruházás több mint 830 millió forintos teljes összegéhez a megyei
önkormányzat 215 millióval járult hozzá. Az épület külső megújulásán túl új
múzeumi tereket alakítottak ki, amelynek kiállításait L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke nyitott meg. Elkészült a
vármegyeháza belső udvarának rekonstrukciója, ahol a kialakított fedett színpad ad majd teret különböző rendezvényeknek.
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II. Gazdaság
Január
A Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. szakemberei folyamatosan védték a Duna áradása miatt a vadállományt, a kitermelt fát és a kisvasutat.
Január 22.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör, az Alisca Borrend és a Tolna megyei Agrárkamara Kertészeti Osztálya Istifángödre pincesorán tartotta rendes évi Vince-napi
kékfrankos ünnepét, amelyen az Orbán-szobornál köszöntötték a kert- és borbarátokat, vincelléreket, majd a 2010-es évjáratú kékfrankost értékelték és kóstolták. „Ha Ágnes hideg, engesztel Vince, hogy teljen a pince” – idézték.
Január 28.
8 vállalkozás részesült a Dél-dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák kitüntető
díjában. Elismerő oklevelet és megyei minőségi díjat kapott a Grammaticus Plusz
Kft. A Dél-dunántúli Régió Gazdaságáért díjat az Elektrolit Kft. érdemelte ki.
Február 13.
Több mint ötven kiállító, több száz látogató, igazi vásári forgatag jellemezte a
27. Tavaszváró méhésznapot.
Február 28.
Közel 300 vállalkozó hallgatta meg az Új Széchenyi Terv lényegi elemeit a gazdaságélénkítő programcsomaggal kapcsolatban Petykó Zoltánt az NFÜ elnökét.
Március 17.
Szekszárdra került a Kadarka-nagydíj a Kiskőrösi nemzetközi kadarkafesztiválon. Halmosi József 2007-es kadarkája nagyaranyat, Eszterbauerék 2009-es nedűi aranyat, Mészáros Pál 2009-es kadarkája 1 aranyat kapott.
Május 26.
Az idén is sikert aratott a Borászok Szekszárdon című program Budapesten, a
Károlyi palotában. 23 borász mintegy 70 bora garantálta a hagyományos sokszínűséget a rendezvényen, amelyre több mint 200 borínyenc váltott belépőt.
Június 1.
Borókai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztő-lapigazgatója tartott előadást a
Vállalkozói Szalonban.
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Június 2.
Kereken 2 évtizede márkanév a szekszárdi Vendesz, a Vendéglátóeszköz Forgalmazó és Szolgáltató Kkt.
Június 14.
Egy nagyaranyat, 8 aranyat és 2 ezüstérmet hoztak el a szekszárdi borászok a
XXXII. Országos Borversenyről.
Június 18.
A TOP 15 vörösbor közé választották a Takler Pincészet 2 borát, a 2007-es Bikavért és a 2008-as Syrah Reserve-t a Pannon Bormustrán.
Július
Forgalomba helyezték a Szekszárd Bezerédj tömbbelső területén létesített személygépkocsi parkoló újabb 73 állását.
Július 3.
A Takler Pince Kft. a 2008-as Syrah Reserve bora a Champion Nagydíjat, valamint a 2007-es Primarius Merlot-ja arany díjat nyert a 11. alkalommal megrendezett magyarországi nemzetközi borversenyen, a VinAgorán. Arany dijat nyert
az Eszterbauer Borászat 2007-es Tüke szekszárdi bikavére, a Baron von
Twickel Szőlőbirtok 2008-as Domaine Gróf Zichy nevű merlot-ja, valamint
Ferger-Módos Borászat 2009-es tájjellegű kékfrankosa. E borokat a VinAgora
Borgálán kóstolgathatta a közönség.
Szeptember
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. az iskolakezdés alkalmából 331 elsős szekszárdi kisdiáknak adott ajándékot. Az ajándékcsomag a
szelektív hulladékgyűjtésről annak fontosságáról szóló mesefüzettel, órarenddel,
kuka formájú ceruzahegyezővel és „Legyél te is válogatós” feliratú színes ceruzakészlettel lepte meg a kisdiákokat.
Szeptember 23.
A Takarítási világnap alkalmából az Alisca Terra Kft. szemét- és hulladékgyűjtési akciót hirdetett általános iskolák és óvodák számára. Az akció sikerét bizonyítja, hogy a csatlakozó szekszárdi és vidéki gyerekek több mázsa szemetet és
több ezer kiló papírhulladékot gyűjtöttek össze.
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Szeptember 27.
Az újrahasznosítási hónap keretében az ÖKO Pannon Nonprofit Kft. az Alisca
Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel közös szervezésben a Garay térre telepítette interaktív rendezvénykamionját. A programban játékos eszközökkel buzdították az óvodásokat és az iskolásokat a szelektív hulladékgyűjtésre és
a hulladék újrahasznosítására.
Október 18-19.
„Protection of White-Tailed-Eagle in the Danube-valley” címmel kétnapos nemzetközi tanácskozást szervezett Szekszárdon a PTE Illyés Gyula Karon a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága. A konferencián – amelyre 8 országból
érkeztek résztvevők – a rétisas és védelme témakörben hangzottak el előadások.
Október
A Magyar Mérnöki Kamara és Geoinformatikai Tagozat Tolna Megyei Szakcsoportja tartott kétnapos tanácskozást Tengelicen és Szekszárdon. A tanácskozást „Az építési geodézia a gyakorlatban 2011.” címen rendezték meg, s hangzottak el előadások. Az összejövetelen megemlékeztek a Magyar Mérnöki Kamara 20. születésnapjáról is.
Október 25.
A Takler Pincészet 250 milliós (ennek fele vissza nem térítendő uniós, illetve állami támogatás) pincefejlesztésének avatóünnepségén részt vett dr. Kardeván
Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára is.
November
A Szekszárdi Borászok Céhének éves közgyűlésén a városháza konferencia termében Eszterbauer János, a szervezet elnöke értékelte az évet. Sikerekről is
szólt, többek között arról, hogy a baden-württembergi német tartomány „Európa
borszakértője” címmel tüntette ki Heimann Zoltánt. Az összefogás egyedi példájaként említette 4 borász – Eszterbauer – Vida – Mészáros – Takler Etalon
nevű közös borát. Felvetette a szövetkezés gondolatát és igényét, hogy tőkeképes
cég jöjjön létre.
November 12.
A Magyar Megújuló Energia Szövetség a megújuló energiák szélesebb körű megismertetése érdekében nyílt napot szervezett. Az érdeklődőket Ágner László
energetikus és Ulrich Ferenc épületgépész minősített napkollektor kivitelező látta el szakmai tanácsokkal.
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November 12.
A város első helyitermék-fesztiválját szervezte meg az Eco Sensus Nonprofit
Kft. Céljuk, hogy felhívják a lakosság figyelmét a helyi termékek vásárlásának
gazdasági, környezeti és egyéb előnyeire. A szekszárdiak a kicsiknek és felnőtteknek szóló változatos programok, jó borok és finom ízek mellett megismerkedhettek a kft. „egyél közelről” szlogenjével is.
November 23.
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. megnyitotta lakossági
hulladékudvarát. Ugyanekkor bevezette a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtést is
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III. Oktatás, nevelés
Február 19.
A PTE IGYFK aulájában 96 hallgató vette át diplomáját dr. Horváth Béla főigazgatótól.
Március 11–12.
Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök nyitotta meg a Garay-napok
rendezvénysorozatát, amelyet diákigazgató-választás előzött meg. Megemlékeztek a ’48-as forradalomról, rendhagyó előadásokon vehettek részt a diákok, megcsodálták Rizsányi Kata fotókiállítását és Bencze Krisztina papírruháit, sor került Az én Pannóniám vers- és prózamondó verseny országos döntőjére, megmérették magukat a fizika iránt érdeklődők, volt osztályok közötti vetélkedő, a
Kőrösi Csoma Sándor nemzetközi földrajzverseny döntő és bál is.
Március 18–19.
A Lotz János nyelvhelyességi és helyesírási versenyen a Dienes Valéria Általános
Iskola tanulója, Varga Zsófia országos első helyezést ért el.
Március 18.
A Babits iskola két kórusa is fellépett a mohácsi busójáráson, a 11. Területi német népdaléneklési versenyen. A 26 tagú kamarakórus Rozmaringos arany minősítést, a 6 tagú kiskórus, a Szekszárdi Hatok pedig arany minősítést érdemelt ki.
Karnagyuk Naszladi Judit.
Március 19.
Az I. Béla Gimnázium Létra Színháza arany minősítést szerzett az országos
diákszínjátszó fesztiválon. Mónus Gréta színészi különdíjat kapott.
Március 20.
Az I. Béla Gimnázium által szervezett 7. Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék versenyen számítógép kategóriában 1. helyezést ért el a
Dienes Valéria Általános Iskola tanulója, Dorogi Kíra. Fábián Csilla és Dombai
Tamás, a Baka István Általános Iskola tanulói grafika, illetve animáció kategóriában egyaránt 2. díjat kaptak. Felkészítőjük: Ábrahám Béla.
Április 10.
Az I. Béla gimnázium Létra Színháza a III. Csokonai diákszínházi találkozón
2. helyezést ért el. Sárvári János, a csoport vezetője a legjobb rendező díjban ré12
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szesült.
Május 6.
A 8 éves Bucsányi Dávid, a Babits Mihály Általános Iskola tanulója egy kétfordulós országos képzőművészeti pályázaton első helyezést ért el.
Május 14.
Kiemelkedően szerepeltek a III. „Süss fel, nap!” gyermekművészeti fesztiválon,
Kecskeméten a Garay-iskola és művészeti tagozatai. Kimagasló-díjjal tüntették
ki Csizmazia Dórát, Napraforgó-különdíjat nyert el Sili Gergő.
Június 1.
A 18. Országos anyanyelvi tanítási versenyen Ács Adrienn végzős tanító szakos
hallgató első helyezést ért el.
Június 21.
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a PTE főiskolai karán dr. Horváth Béla főigazgató és Hamvas István, a Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.
Június 22.
A Pécsi Tudományegyetem szenátusa hozzájárult a szekszárdi főiskolai kar nevének megváltoztatásához. Az új elnevezése: Pécsi Tudományegyetem Illyés
Gyula Kar.
Július 2.
127 óvodapedagógus, tanító, környezetkultúra, kommunikáció, turizmus és szociális munkás szakos hallgató vette át diplomáját a PTE Illyés Gyula főiskolai
kara főigazgatójának, dr. Horváth Bélának köszöntője kíséretében. A rendezvényen jelentette be dr. Zeller Gyula, a PTE rektor-helyettese, hogy az új tanévtől a szekszárdi intézmény egyetemi karként működik tovább.
Augusztus 25.
Megyei tanévnyitó konferenciát tartottak a Garay János Gimnázium dísztermében. A résztvevőket dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte.
Dr. Madarász Hedvig, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkárságának főosztályvezető-helyettese aktuális oktatáspolitikai kérdésekről adott tájékoztatást. A konferencián vásárral egybekötött szakkönyv és szakeszköz bemutató, valamint a Diákközpont tájékoztatója is helyet kapott.
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Augusztus 31.
Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátterének kialakítását segítette
az a közel 101 millió forint, amelyet a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott meg. A pályázat eredményeként a városi fenntartású általános és középiskolák gépparkja megújult.
Október 3.
Laki Erzsébet festményeiből nyílt kiállítás a Baka István Általános Iskola első
emeleti folyosóján. A tárlatot Fetzer Györgyi, az intézmény igazgatója nyitotta
meg.
Október 31.
Színes programokkal – előadásokkal, zenés műsorral, kiállítással és véradással –
ünnepelte 30 éves fennállását a Wunderland Óvoda. Szülői fórumokat szerveztek és nyugdíjasaikkal találkoztak.
Október 26.
Megválasztották a Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat új testületét. Az eseményt Asztalos Adrienn, a város sport és ifjúsági referense vezette. Az új diákpolgármester Rábóczki Bettina, a Garay János Gimnázium diákja lett. Móricz
Anett az I. Béla Gimnázium és Balogh Mariann a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola tanulója alpolgármester lett.
November 17.
Bóna László író, esztéta, homeopata, a Waldorf pedagógus képzés tanára tartott előadást Mesék világa címmel a megyei könyvtárban a Szekszárdi Waldorf
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény meghívására.
November 22–23.
A magyar tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretében a PTE Illyés Gyula
Kar Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézete nagyszabású nemzetközi konferenciát tartott. A kétnapos rendezvényen az ország különböző részeiből, egyetemeiről érkeztek vezető turisztikai szakemberek, olyan PhD-s hallgatók, akik a
turizmus témaköréből írják dolgozatukat. A konferencia vendégei között Angliából, Ausztriából, Németországból és Romániából is érkeztek egyetemi oktatók.
Az előadások témái felölelték az utazásszervezés aktuális kérdéseit, a vallási, az
14
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öko,- az örökség,- a vízi- és a borturizmus kérdéseit. A vendégek részére az egyetem hallgatói gasztronómiai különlegességeket készítettek.
-Hetedik alkalommal rendezte meg a PTE Illyés Gyula Karon a pedagógusképző
intézet a tudományos és művészeti napokat. Dr. Kurucz Rózsa dékán-helyettes
köszöntője után a gyermekkultúra tárgykörében dr. Klein Ágnes főiskolai docens, dr. Bús Imre főiskolai tanár és Tancz Tünde egyetemi tanársegéd tartott
előadást.
November 24.
A gyerekek és dolgozók örömére átadták a Gyermeklánc /Perczel utca/ Óvoda
10,5 millió forintból megvalósuló 70 négyzetméteres tornaszobáját. Horváth
István polgármester a kivitelező Adri-Épker Kft. munkáját is méltatta avató
beszédében. A bővítést – amellyel, mint mondta, hat éves álom vált valóra –
Radváné Jegyernyik Zsuzsanna, az óvoda vezetője köszönte meg.
November 28.
Hucker Ferenc festőművész képeinek kiállítását Fetzer Györgyi igazgató nyitotta meg a Baka István Általános Iskola folyosó galériáján.
December
Ünnepi dzsemborit /KAR-TEMPÓ/ szervezett uszodája megépítésének 30. évfordulója alkalmából a PTE Illyés Gyula Kar.
December 7.
-Karácsonyi mesedélutánt rendeztek ötven hátrányos helyzetű gyerek számára a
PTE Illyés Gyula Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézetének másodéves hallgatói.
-A fenntarthatóság és a klímatudatosság volt a témája a PTE Illyés Gyula Karán tartott konferenciának. A témában helyzetértékelést adott előadásában dr.
Vida Gábor ökológus, egyetemi tanár, az MTA tagja, Széchenyi-díjas kutató.
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató a civilizáció következtében jelentkező
földfelszíni változások problematikáját elemezte. Kővári László, a városi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke a 2010-es szélsőséges időjárás városi következményeit taglalta. Gaál Zsófia, okleveles környezetmérnök, a
Zöldtárs Alapítvány titkára a szemlélet változásának, új értékrend kialakításának igényéről beszélt.

15

Munkapéldány

December 15.
Heilmann József emléke előtt tisztelegve a Garay János Gimnázium dísztermében tartották meg dr. Szerencsés Károly: Véna című kötetének bemutatását a
gimnázium és a TIE Tolna Megyei Szervezetével közös rendezésben.
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IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Januártól decemberig
Liszt Ferenc születésének 200., halálának 125. évfordulójáról emlékezett meg a
zenei világ. Ebből az alkalomból Szekszárdon is egész éves programsorozatot
állítottak össze, ünnepelve a városban négy alkalommal is tartózkodó világhírű
magyar zeneszerzőt. A Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi Tagozata klubestjein
előadások és hangversenyek során ismerkedtek a zeneköltő életművével. Ezen
összejöveteleken közreműködött Lajkó István zongoraművész, Gábor József
Liszt-díjas zongoraművész Kassai István Liszt-díjas zongoraművész, Fancsali
Emese zongoraművész és Fancsali János zenetörténész, valamint közreműködtek a zeneiskola tanárai és növendékei is. A társaság tagjai egynapos kirándulás
keretében a fővárosban keresték fel a Liszt emlékhelyeket és hallgattak hangversenyt. A szekszárdi zeneiskola három versenynek is otthona volt. Megrendezték
a megyei zeneiskolák tanulóinak zongoraversenyét, a megyei jogú városok Liszt
Ferenc műveltségi vetélkedőjét, valamint a Zenetanárok XIV. Országos Zongoraversenyét. „Liszt Ferenc a XIX. Század legnagyobb zongoraművésze” címmel
ifjúsági hangversenyeken Holics László zongoraművész tartott ismeretterjesztő
előadást. A belvárosi templomban a Liszt-díjas Király Csaba adott orgona
hangversenyt. A város három templomában adott hangversenyt az ország különböző részéből érkezett 26 kórus, amelynek közel 800 tagja érkezett a Pedagógus
Kórusok Országos Találkozójára. A koncerteken az egyéb repertoáron szereplő
művek mellett elhangzott 31 Liszt-mű is. Az újvárosi templomban a zeneköltő
születésnapján, október 22-én hangzott el a Szekszárdi Madrigálkórus előadásában a Liszt-díjas Jobbágy Valér vezényletével – az orgonánál Lozsányi Soma
– Liszt Szekszárdi miséjének vegyes kari változata. Baka István: Szekszárdi
miséjét Orbán György tolmácsolásában hallhatta a közönség a Német Színházban. Az év során igényes vándorkiállítás mutatta be több helyen is a zeneköltő
életét. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban képeslapok során tárultak az érdeklődők elé Liszt életének személyes kötődései, fellépéseinek, életének helyszínei.
Kaczián János helytörténész „Liszt Ferenc és Augusz Antal barátsága” című
kötete is az évforduló alkalmából jelent meg Szekszárd város önkormányzatának
kiadásában.
A városi hivatalos ünnepség október 18-án volt. Ezen a napon délben ifjúsági,
este pedig a felnőtt meghívottak és az érdeklődő közönség részére adott hangverseny Oravecz György zongoraművész. Programjában szerepelt a VIII. rapszódia
is, amelyet Liszt Ferenc Szekszárdon írt és barátjának, Augusz Antalnak ajánlott. Ezen az esten a város díszvendége volt Schmitt Pál köztársasági elnök.
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Ebből az alkalomból a hangversenyt követő fogadás helyszínén, a zeneiskola
dísztermében két kiállítás is nyílt. Szabó György filatelista a témához kapcsolódó bélyeggyűjteményét mutatta be. Baky Péter festőművész itt mutatta be
„Hommage à Liszt Ferenc” című, 40 darabból álló grafikai sorozatát, amely az
egész évi program egyik kiemelkedő eseménye volt.
Január 18–19.
A Mészöly Miklós-emléknap előrendezvényeként január 18-án a 90 éve született
író tiszteletére vers- és prózamondó versenyt rendeztek, amelyet Pócs Margit, az
emléknap főszervezője nyitott meg. Január 19-én Elek Judit rendező Mészöly
Miklós Szárnyas lovak című novelláján és más írásokon alapuló filmjét vetítették le a rendező jelenlétében. A Mészöly Miklós-díjat Zalán Tibor költő, a Mészöly Miklós Emlékplakettet dr. N. Horváth Béla irodalomtörténész érdemelte
ki. Az Irodalom Háza Mészöly Miklós Múzeumban neves irodalmárok társaságában emlékező délutánt tartottak, majd a hagyományos könyvtombolával zárult az esemény.
Január 22.
Argentínából érkezett a Wosinsky Mór Megyei Múzeumba az a finom mívű
sárközi terítő, a Dél-Amerikába elszármazott Juhász Ildikó hagyatékának felbecsülhetetlen értékű darabja, amelyet dr. Balázs Kovács Sándor mutatott be a
népes közönségnek.
Január 22.
A Magyar kultúra napján a „Magyar Kultúra Lovagjává” ütötte Módos Ernő
borászt a „Falvak Kultúrájáért” Alapítvány elnöke.
Január 22.
Átadták a Tolna megyei művészetért plaketteket, amelyet évente öten kapnak
meg. Az idei díjazottak: a Tücsök Zenés Színpad, Decsi Kiss Jánosné, Dicső
Zsolt, Kubanek Miklós és Sas Erzsébet.
Február 12.
A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség XII. országos minősítésén a szórakoztató és a koncertfúvós „B” kategóriában egyaránt kiemelt arany minősítést kapott.
Február 17.
A megyei múzeumban bemutatták dr. Balázs Kovács Sándor Újévtől szilveszte18
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rig: A jeles napokhoz fűződő népszokások és hiedelmek című kötetét.
Február 23.
A DBU bemutatta Marius von Mayenburg A csúnya című drámáját Stefan
Iordanescu-Fogarasi rendezésében.
Márciustól novemberig
Hatrészes vallástörténeti sorozatot tartott ifj. Töttös Gábor történelemtanár az
Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.
Március 2.
80 gyermek küldte el rajzát a Béke, összefogás, segítségnyújtás című rajzpályázatra, amelyeket a városháza emeleti folyosóján állítottak ki. A különdíjas Joó
László rajzos gondolatait Zelei József békenagykövet vitte magával egy USAbeli kiállításra.
Március 3.
Nagyméretű festményeket állított ki Szatmári Juhos László Lisszabonban. A
tárlatot Konkoly Róbert nagykövet nyitotta meg.
Március 11–13.
A szentendrei VII. Országos Továbbképzős versenyen Mohás Dóra zongoraszóló kategóriában 3. helyezést ért el. Tanára Erősné Máté Éva.
Március 15.
A Magyar sajtó napján az Év Tolna megyei újságírója díjat Steinbach Ferencnek, a Tolnai Népújság újságírójának az alapító, dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke adta át.
Március 19.
Sándor Dániel és Klézli Bernadett az Országos gyermek néptáncverseny szóló
kategóriájában első helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Szabó Lászlóné László
Judit és Nyemcsok Pál.
Március 28.
A megyei könyvtár Internet Fiesta programsorozatán Baltavári Tamás történész
a mohácsi csata forráskutatásokra alapozott számítógépes modellezését mutatta
be animációs film formájában.
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Április 1.
A Kis Gadra színjátszó csoport a XX. Weöres Sándor országos gyermekszínjátszó találkozón Dombóváron ezüst minősítést szerzett.
Április 6–10.
Szarajevóban a Nemzetközi gitárversenyen Környei Attila VI. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Környei Miklós Pál.
Április 11.
A Költészet napján felavatták Baka István portrészobrát a nevét viselő általános iskola előtti téren, ahol dr. Haag Éva alpolgármester, Fetzer Györgyi iskolaigazgató, Farkas Pál szobrászművész és Kis Pál István költő idézte fel nagy
költőnk alkotó világát. Az iskola diákjai színvonalas műsorral tették teljessé az
ünnepet.
Április 16.
A Tücsök Zenés Színpad Egyesület a Scherzo Zenés Színpadok Országos Fesztiválján tematikus műsorok kategóriájában II. helyezést, valamint a Jókai Mór
Művelődési Központ különdíját kapta.
Április 18.
Nagy sikerrel mutatták be a Deutsche Bühne Ungarnban Roland
Schimmelpfennig Nő a múltból című mágikus, misztikus darabját Szabó K. István rendezésében.
Április 19.
A Naszladi Judit által dirigált Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes a 13. budapesti kórusversenyen vegyeskari kategóriában bronz diplomát
szerzett.
Április 29.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes CD-felvétellel egybekötött
minősítő hangversenyt adott az evangélikus templomban Naszladi Judit karnagy vezetésével. A neves szakemberekből álló zsűri „Hangverseny kórus” fokozattal díjazta a hallottakat.
Május 3.
A DBU A nagybőgő című Süsskind-darabbal elnyerte a legjobb előadás díját
Csángóföld fővárosában, Bákóban. A Gala Star nemzetközi monodráma feszti20
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válon átütő erejű előadást láthatott a közönség.
Május 8.
A Szedresi Lovasudvarház országos rajzpályázatán díjazottak lettek: Kaszpari
Csongor, Trapp Margaréta, Osztermayer Kíra, Solymosi Zsófia, Rajkó Gábor.
Május 14.
A város kiemelkedő művészeti együttese, a Huszár Krisztina vezette Mozgásművészeti Stúdió 11. alkalommal vett részt a pécsi Apáczai Táncfesztiválon,
ahol az alsó tagozatosok mezőnyében minden helyezést ők szereztek meg, míg a
felsősök két első, egy második és egy harmadik, a középiskolások pedig egy első és
két második helyezést szereztek.
Május 18.
A Múzeumi világnapon főként a fiataloké volt a megyei múzeum, akik egész
napos programokon ismerkedtek az intézmény kincseivel.
Május 22.
Az Énekel az ország mozgalom 500 fős egyesített karában szerepeltek a
Gagliarda Kamarakórus tagjai is Budapesten.
Május 25.
A Tücsök Zenés Színpad Egyesület az Europop Nemzetközi Gyermek, Ifjúsági
és Felnőtt Énekversenyen különdíjat szerzett.
Június 2.
Lena Stammot választották az Évad színészének a Magyarországi Német
Színház szakmai zsűrijének és a színház társulatának egyhangú döntése alapján.
Június 6.
Sili Gergő, a Garay János Általános Iskola és AMI tanulója a kecskeméti „Süss
fel nap!” országos versmondó versenyen Napraforgó-különdíjat kapott.
Június 13.
A XXI. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál kiemelkedő eseménye volt G. F. Händel:
Dettingeni te Deum című művének bemutatója a belvárosi templomban. Előadta
a Szekszárdi Kamarazenekar Földesi Lajos vezetésével és a Szekszárdi Madri21
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gálkórus dr. Jobbágy Valér vezényletével. Az együttes e koncerttel tisztelgett a
karnagy 30 éves nemzetközi hírű tevékenysége előtt. A hangversenyen ifjú Tolna
megyei zenei tehetségek is bemutatkoztak.
Június 18.
-Ezúttal is színes programokkal várták az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján, amelynek része volt az Újra borok és húrok fesztivál, volt gladiátor bemutató és zseblámpás kalandtúra a látogatók elől elzárt múzeumi tereken.
-Megjelent Darvas Ferenc Változatok című műve Kovács Ákos szerkesztésében,
Przudzik József illusztrációival.
Június 22–27.
A Duna-híd nevezetű nemzetközi folklórfesztivál a június 26-i több nemzet
tánckincsét bemutató programjával a szekszárdi Szent László-napokhoz kapcsolódott.
Június 25–26.
A Pedagóguskórusok Országos Találkozóját városunkban tartották a Liszt Ferenc Pedagóguskórus szervezésében 4 helyszínen, 25 kórus részvételével, a Lisztév alkalmából elsősorban nagy zeneszerzőnk műveit énekelve. A nap fénypontja
este az összkari éneklés volt a sportcsarnokban, ahol Csillagné Szánthó Polixéna
humán bizottsági elnök köszöntője után 786 kórustag énekelt egyszerre. Az esemény másnapján ökumenikus mise keretében a tiszavasvári kórus és a Liszt Ferenc Pedagógus kórus Bárdos Lajos: Missa Tertia miséjét énekelte közösen.
Június 25–27.
A Bíró László tábori püspök celebrálta ünnepi szentmisét követően újra örvendezhetett és hódolatát fejezhette ki a nép Szekszárd város védőszentje, Szent
László tiszteletére a művelődési ház által rendezett napfényes programsorozaton. A 3 nap során tudományos konferenciák, könyvbemutató és kiállítás megnyitók, kulturális, szabadidős és gyermekprogramok, a Pörkölt és bor ünnepe, a
megyei könyvtár, a múzeum programjai és az országlás megtekintése vonzott
több tízezer látogatót.
Július
A Kézjegy, a Tolnai Tollforgatók Klubja a Szálkai Alkotóházban rendezte meg
évente megjelenő Antológiájának bemutatását. Ebből az alkalomból adták át
Szeri Árpádnak , a Tolnai Népújság újságírójának az öttagú zsűri által odaítélt
22
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Csányi László plakettet, Farkas Pál alkotását. A színes programban képzőművészeti kiállítás, valamint Liszkai Ilona szekszárdi és Matos Maja keceli költő
„Együtthatók” című közös kötetének bemutatása is helyet kapott.
Augusztus 1–7.
A Tücsök Zenés Színpad Egyesület Szekszárdon rendezte meg a IV. Musical
Comedy Zenés Színpadok és Amatőr Énekesek Országos kurzusát.
Augusztus 29.
A szekszárdi Panoramio-fotósok kiállítása nyílt az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. A tárlatot dr. Haag Éva alpolgármester nyitotta meg.
Augusztus–december
A Magyarországi Német Színház /DBU/ Lyman Frank Baum: Óz, a nagy varázsló című művének Christian Gundlach által modern felfogásban átdolgozott
darabját mutatta be Stefan Iordanescu rendezésében. Ezt követte októberben 314 között a Salzburgi Theater /off/ensivel közösen létrejött produkcióban Ernst
Picler Raoul Wallenberg életéről szóló darabjának előadása Alex Linsének, az
osztrák társulat vezetőjének rendezésében. /A darabot két héten át Ausztriában
is játszották./ Az osztrák társulat szeptember 21-22-én Susan Hill: Nő feketében című krimi komédiájával szórakoztatta a szekszárdiakat. A harmadik bemutató Jule Ronstedt: Déltengeri pince című ifjúsági musicalje volt Chistine
Neuberger rendezésében. Az évad osztálytermi produkcióját, Georg Büchner:
Leone és Léna című romantikus darabját Britta Schreiber rendezte.
Szeptember 5.
Balogh Jenő festőművész kezdeményezésére májusban az országgyűlés megszavazta, hogy kezdeményezi az ENSZ-nél Calcuttai Teréz anya halálának napját,
szeptember 5-ét jótékonysági világnappá nyilvánítsák. E napon a PTE Illyés
Gyula Kara épületében az ART '999 Tolna Megyei Egyesület szervezésében jótékonysági kiállítás nyílt, amelynek bevételét a légimentők javára ajánlották fel.
A vendégeket dr. Horváth Béla dékán köszöntötte. A kiállítást Jókai Anna Kossuth-díjas író nyitotta meg. Közreműködött a Szekszárdi Gitárkvartett. Az esemény fővédnöke Horváth István polgármester volt.
Szeptember 9.
Dr. Papp István Csongor pszichiáter főorvos Sorsod a jellemed című kötetét –
Németh Judit gondozásában – bemutatták a művelődési ház dísztermében.
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Szeptember 13.
Negyedik alkalommal rendezett múzeumpedagógiai évnyitót a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ. Ennek keretében
bemutatták a készülő Liszt Ferenc és Garay János kiállításuk programtervét.
Ezt követően Lovas Csilla főmuzeológus rendhagyó irodalomórát tartott.
Szeptember 16.
Az Év természetfotósa 2010 címmel vándorkiállítás nyílt a művelődési ház dísztermének előterében. A tárlatot Halmai Gáborné önkormányzati képviselő, a
Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány elnöke nyitotta meg. Közreműködött a Saxophobia szaxofon kvartett.
Szeptember 19.
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. által „A szekszárdi borvidék dűlői”
címmel kiírt fotópályázat legjobb alkotásait a városháza emeleti folyosóján állították ki. A tárlatot dr. Haag Éva alpolgármester nyitotta meg. Közreműködött Orbán György előadóművész. A fotókat bíráló zsűri elnöke Jantner László
aranykoszorús fényképész volt. Az első három díjazott Molnár Zoltán, Szabó
Balázs és Retkes Tamás lett.
Szeptember 15–18.
A Szekszárdi Szüreti Napok négynapos programja a korábbi évekhez hasonlóan
sokféle szórakozási lehetőséget nyújtott. Számos kiállítás, színpadi produkció a
borudvar és az ízek utcája várta az érdeklődőket. Megrendezték az Örökség Országos Gyermekfesztivált is. A Garay János Gimnázium dísztermében a Tyúkszínház abszurd humoros estjén, majd a következő napon Détár Enikő és Rékasi
Károly művészházaspár vidám zenés összeállításán tapsolhatott a közönség. A
Béla király téri szabadtéri színpadon a 100 tagú cigányzenekar aratott nagy sikert. A legtöbb érdeklődőt a szüreti felvonulás színes kavalkádja vonzotta, több
ezren tapsoltak a menetnek a teljes útvonalon. A szüret szépének Stier Katalint,
udvarhölgyeinek Miklós Klementinát és Fenyvesi Esztert választották.
Szeptember 17.
A Kézjegy tolnai tollforgatók klubja által meghirdetett jeligés borvers-író pályázatra 600 pályamű érkezett. Háromtagú zsűri – Tamás Menyhért József Attiladíjas író, Kis Pál István költő és Kosztolányi Péter költő, a Kézjegy titkára –
több lépcsős előzsűrizéssel értékelte a műveket. A Paksi Atomerőmű Zrt., a Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlotta fel a jutalmakat. A százezer forintos első díjat dr. Töttős
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Gábor, a másodikkal járó ötvenezer forintot a budapesti Smaraglay Zoltán, a
harmincezer forintos harmadik díjat a bodajki Kovács Imre Attila vette át.
Szeptember 18.
A szüreti napokon osztották ki a 2011-2012 VIII. DIGI 24 FilmMaraton díjait. A fődíjas a Hazafik-Turista című film lett. Az alkotó stáb tagja Halász István, Vajda Miklós és Pálfi Tibor volt. Halász István a zsűri legjobb szereplőnek
járó különdíját is átvehette. Az eredményhirdetést követően levetítették azt a 3
dimenziós filmet, amelyet Szekszárdon és környékén rögzítettek szakemberek,
Kindl Gábor producer-rendező mellett a kétszeres Aranyszem-díjas Mayer Zoltán HSC operatőr forgatott.
Szeptember 29.
Babits Mihályra emlékezve új sorozatot indított a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a Babits Mihály emlékházban. Ezentúl Mihály napon a város neves szülöttjére emlékeznek. A 70 éve elhunyt költőről „Babitsról – Babitstól” címmel
Szabó T. Anna, József Attila-díjas költő beszélt, közreműködött Rubányi Anita.
Október 4.
Benedek Elekre emlékezve „Mondj egy mesét” című mesemondó és felolvasó napot tartottak a PTE Illyés Gyula Kar Aula kávézójában.
Október 5.
Wessely Gábor: Magán(y)krónika, Kádár-kori sztori című könyvét az Illyés
Gyula Megyei Könyvtárban mutatták be.
Október 6.
Az Őszi Országos Könyvtári Napok alkalmából a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Mentálhigiénés Műhely Biztonságkultúra és Bűnmegelőzési Munkacsoportja Kopasz Árpád nyugállományú rendőr dandártábornok vezetésével létrehozta a civil összefogáson
alapuló Tudás és Tett Centrumot.
Október 9.
Heim Károly: A biciklis című könyv szerzőjével dr. Szilágyi Mihály íróhelytörténész beszélgetett a megyei könyvtár olvasótermében.
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Október 13.
Ötven éve adták át az olvasó közönségnek a Tolna Megyei Könyvtár központi
épületét. Ezt a jeles évfordulót könyvtár építészeti szimpóziummal ünnepelték
meg a Dél-dunántúli Építészkamarával közösen. Az intézmény történetéről
Elekes Eduárdné, nyugalmazott igazgató tartott előadást.
November 3.
Sudár Sarolta: A teremtett világ csodái című fotókiállítását Elekes Eduárdné,
nyugalmazott igazgató nyitotta meg a megyei könyvtárban.
November 18.
Tizenhatodik alkalommal megrendezett levéltári napra a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum könyvtár termében került sor. A jelenlévőket dr. Várady Zoltán,
főlevéltáros igazgató köszöntötte. A programban dr. Dobos Gyula főlevéltáros,
ny. levéltár-igazgató Szekszárd nagy szülöttéről, a belügyminiszteri és Házelnöki tisztig jutó, Perczel Dezsőről, Kaczián János levéltáros a szekszárdi temetők
neves halottairól, Aradi Gábor levéltáros a vármegyeházi pincerendszer történetéről tartott előadást. Cserna Anna főlevéltáros „A közigazgatási státusz változásai Szekszárdon” címmel, Csekő Ernő soproni főlevéltáros „Szekszárd házairól
és háztulajdonosai adattárának kutatási módszereiről” címmel, Ruzsa Éva
főlevéltáros pedig „Az 1937/41-es szekszárdi városfejlesztési koncepció” címmel
tartott előadást.
A rendezvényen adták át a helytörténeti pályázat díjait. A beérkezett pályaművek közül a zsűri értékelése alapján első díjat dr. Szilágyi Mihály „Egy szekszárdi főbíró 1725/26-os számadásáról” írt forrásközléséért vehetett át. Második díjban Csapai János az őcsényi református egyházközség történetéről szóló
munkájáért részesült. A harmadik díjas Major Attila lett, aki tanulmányában
Bonyhád nagyközség villamosítását dolgozta fel.
November 19.
A paksi Országos versmondó versenyen a Garay János Általános Iskola és AMI
tanulói közül Sili Gergő különdíjat nyert, Majer Anita bronz minősítést kapott.
November 26.
A TESZ Tolna Megyei Szövetsége és a Nők Szekszárdért Egyesület a múzeum
könyvtártermében tartotta meg hagyományos felnőtt versmondó versenyét Babits Mihályra emlékezve. Az est résztvevői 128 szál gyertyát gyújtottak a költő
Szent István téri szobránál Kaponya Györgyné ügyvivő és Tóthné Jánosné egye26
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sületi elnök vezetésével.
November
A Garay János Gimnáziumban rendszeresen megrendezett Tudomány hete keretében dr. Nusser Zoltán agykutató, a MTA levelező tagja tartott előadást
„Hogyan Kommunikálnak az idegsejtek?” címmel. Liszt Ferenc szekszárdi kapcsolatai címmel a zeneszerző születésének bicentenáriuma alkalmából Kaczián
János helytörténész előadása hangzott el. Számos helyi diák és iskolai kutatócsoport ismertette tudományos dolgozatát Az óbecsei partner gimnázium diákjai
bemutatták a település híres szülöttéről, Than Károly kémikusról az általuk készített filmet.
December
Szekszárdon élő polgártársaink jelentkeztek karácsony előtt új köteteikkel.
Megjelent Dudás Andrea Bocsáss meg című kötete. Hulló szikrák címmel dr.
Szenczi László, a Garay János Gimnázium egykori igazgatója második vallási
tárgyú kötetét adta ki.
December 1.
-Vágóné dr. Iván Katalin festményeiből nyílt kiállítás a Tolna Megyei Gyermek
és Ifjúsági Közalapítvány nagytermében. A tárlatot Kovács Zoltán nyitotta
meg. Közreműködött Vágó Bernadett a Budapesti Operettszínház énekművésze.
-Hazamennék és elköszönnék címmel látott napvilágot Darvas Ferenc új kötete
Kovács Ákos szerkesztésében, Braun Gábor rajzaival.
December 1–22.
Megnyílt a karácsonyváró programsorozat a Garay téren. A nyitó rendezvényen
Csillagné Szánthó Polixéna, a városi közgyűlés humán bizottságának elnöke kívánt boldog karácsonyi készülődést, karácsonyvárást, majd színes műsort adott
a Garay János Általános Iskola és AMI kórusa, a Babits Mihály Általános Iskola énekkara és furulya együttese, a Szent József Katolikus Iskolaközpont
színjátszó csoportja. A négy héten át tartó változatos program záróakkordja a
Garay János Gimnázium dísztermében megtartott karácsonyi koncert volt, amelyen a Liszt-díjas karnagy, Jobbágy Valér vezette Szekszárdi Madrigálkórus karácsonyi dalokat adott elő.
December 3.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Ala27
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pítvány rendezésében megtartott ünnepváró ádventi bazár színes programja
rendkívül sok érdeklődőt vonzott.
December 2–4.
A Gagliarda Kórus Egyesület – Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt művészeti együttese – dr. Szabó Szabolcs karnagy szakmai irányításával töltött tartalmas hétvégét Máriagyűdön. Útban hazafelé Sióagárdon, a
művelődési házban adtak koncertet.
December 8.
„A társadalom alsó szintjén élő emberek élete” című Tódor János könyvet az Ilylyés Gyula Megyei Könyvtárban mutatták be.
December 9.
A Magyar Kórusok Napja ünnepi koncertjének megrendezését a Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együttes vállalta magára. A Garay János Gimnázium dísztermében megtartott koncert előtt áhítatot mondott Lemle Zoltán
Csokonai Vitéz Mihály-díjas lelkipásztor. A Naszladi Judit vezette Gárdonyi
kórus műsora után dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt. A műsorban fellépett a Babits Mihály Általános Iskola kórusa Naszladi Judit és a Mondschein Német Nemzetiségi Kórus Molnár Márta vezetésével. Mindkét német nyelvű együttest Keller
Antal kísérte harmonikán. Közreműködött még a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla leánykara és a Pécsi Mecsek Kórus a Liszt-díjas Kertész Attila
vezetésével. Kertész Attila vezényelte Kodály Zoltán Ady Endre versére komponált Felszállott a páva című művét az összkar előadásában.
December 10.
„Kakaókoncertet” tartottak a zeneiskola nagytermében, amelyen az intézmény
növendékei léptek pódiumra. A koncert végeztével az érdeklődőket egy pohár kakaóval látták vendégül.
December 15.
Ünnepélyes keretek között adták át az újonnan kialakított legmodernebb eszközökkel felszerelt új pincemúzeumot és pedagógiai teret a Wosinsky Mór Megyei
Múzeumban. A „Múzeumi tudásterek” című pályázat révén 46,8 millió forintból
160 négyzetméteres, 60 fős foglalkoztatót alakítottak ki.
28

Munkapéldány

December 17.
A Szekszárd Jazz Quartet és a Tücsök Zenés Színpad közös, jótékony célú karácsonyi koncertet tartott a plébánia Wosinsky közösségi termében Németh Judit közreműködésével.
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V. Nemzetközi kapcsolatok
Bezons
Május 19.
Szekszárd–Bezons Baráti Társaság éves közgyűlésén a tagok tájékoztatást kaptak a 2010. évben megvalósult, valamint a 2011-2012-ben várható programokról. Dr. Fisi Istvánné elnök tájékoztatta a tagságot, hogy a pályázati támogatásnak köszönhetően elindult a baráti társaság honlapja, amelynek tartalmát az
érdeklődők a www.szekszard-bezons.hu oldalon tekinthetik meg. A közgyűlést
Kovács János és Sill Attila mesterszakácsok és tanulóik által készített francia
menüvacsora követte.
Május 27–30.
A 2010-ben városunkban járt Bezons-i Weekend (természetjáró) Egyesület meghívására a szekszárdi vendéglátók utaztak ki viszontlátogatásra.
Május 30.– június 6.
A Bárka Művészeti Szalon tagjai a francia művészek előző évi látogatását viszonozva látogattak Bezons-ba.
Június 8–15.
Nemessányi Gyöngyi alelnök és Galambos János testnevelő tanár vezetésével a
Garay János Általános Iskola labdarúgói sikeresen szerepeltek Bezons-ban a hagyományos pünkösdi labdarúgótornán.
Augusztus 1–20.
Pataki Rita, a Garay János Gimnázium tanulója háromhetes nyári gyakorlatot
töltött Bezons-ban a helyi Comitée de Jumelage meghívására.
Szeptember 14–19.
8 fős hímző-asszonyokból álló delegáció érkezett Bezons-ból Szekszárdra a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület meghívására. A Simone Comte vezette
hölgydelegáció már hosszú évek óta baráti kapcsolatot ápol a szekszárdi egyesülettel és ismerkedik a gazdag magyar népművészeti hagyományokkal. A delegáció
részt vett a Szekszárdi Szüreti Napok programjain.
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Október 18–22.
Daniel Kenigsberg, a Bezons-i zeneiskola igazgatója látogatott Szekszárdra a
Liszt Ferenc Zeneiskola meghívására. Az igazgató betekintést nyerhetett a magyar zeneiskolai oktatás rendszerébe és megbeszéléseket folytatott Matókné
Misóczki Mária iskolaigazgatóval és Ágostonné Béres Kornélia tagozatvezetővel a lehetséges jövőbeni együttműködésről, cserékről. Részt vett a Zenetanárok
XIV. Országos Zongoraversenyének gálaműsorán és a Liszt Ferenc zeneszerző
születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programokon, illetve
egy pécsi kirándulás során megtekintette az új Kodály-központot is.
November 16–19.
Horváth István polgármester, Ács Rezső alpolgármester, illetve dr. Fisi Istvánné
elnök vezetésével 5 fős delegáció utazott Bezons-ba Dominique Lesparre polgármester és Marcel Prigent elnök meghívására. A program során a város és a két
baráti társaság vezetősége áttekintette a következő két év közös programtervét
és a 2012 októberében Szekszárdon tartandó jubileumi ünnepség tervezett eseményeit.
Bietigheim-Bissingen
Március
72 éves korában elhunyt Hans-Peter Holzwarth, Bietigheim-Bissingen korábbi
alpolgármestere. Évtizedeken át a városvezetés tagjaként dolgozott és aktív részese volt a testvérvárosi kapcsolatoknak.
Május
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan segélyszállítmány
érkezett szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A több mint 300 csomag ruhaneműt, játékot, könyvet és egyéb használati cikket a Szociális Iroda, a
Családsegítő Központ, a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja részére adományozta német testvérvárosunk.
Szeptember 2–6.
A Pferdemarktra ebben az évben nem utazott önkormányzati delegáció
Bietigheimbe. Városunkat Nepp Dénes szíjgyártó mester képviselte, aki saját
standon mutatta be díjnyertes és kiváló minőségű lószerszámait, bőrből készült
kézműves termékeit.
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November
A PTE Illyés Gyula Kar által szervezett nemzetközi turisztikai konferencián
Eric Reiter, a bietigheimi önkormányzat turisztikai vezetője tartott előadást a
turizmus aktuális németországi trendjeiről.
Downpatrick
Március 15–19.
Ekkor rendezték észak-ír testvérvárosunk legnagyobb városi ünnepét, a St.
Patrick fesztivált. Ebben az évben az ünnepséget egy brüsszeli pályázati program és egy nemzetközi konferencia keretében Downpatrick írországi testvérvárosában, Listowelben rendezték meg. Városunkat Horváth István polgármester
vezetésével egy 8 fős delegáció képviselte, köszönhetően az elnyert pályázati támogatásnak. Az ünnepi programokon a projektpartnerek közül további 6 város
küldöttsége vett részt.
Június
Elbírálták a 2011-12-es évekre kiírt brüsszeli testvérvárosi pályázatokat, amelyek közül – Downpatrick várossal való partnerségben – Szekszárd városa is
sikerrel járt. A hálózati partnerségben benyújtott pályázatban önkormányzatunk 11 000 euró összegű – utófinanszírozásban lehívható – támogatási összeget nyert a 2011. évi közös testvérvárosi programokra.
Facsád
Augusztus 13–15.
A Facsádi Napok keretében 17. alkalommal került sor a bunyaszekszárdi emléknap megrendezésre. A vendégeket a facsádi és az igazfalvi polgármester köszöntötte, Szekszárdot az önkormányzat részéről Lemle Béláné, Halmai Gáborné és
Fajszi Lajos képviselők, a hivatal részéről Pál József és Märcz László igazgatóság-vezetők, továbbá a Szekszárd-Lugos-Facsádi Baráti Társaság tagjai képviselték.
Szeptember 9.
A Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság éves közgyűlésén új elnökséget választott. A társaság elnöke Fodor Miklós korábbi alpolgármester, alelnöke Kővári László képviselő lett. A kapcsolatban úttörő szerepet vállaló és a több mint
két évtizede folytatott munkájáért örökös tiszteletbeli elnöknek választotta meg
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Kaczián János korábbi elnököt.
Szeptember 15–18.
A Szekszárdi Szüreti Napok programjain ebben az évben is részt vettek facsádi
vendégek. A Marcel Avram polgármester és Vasile Sita alpolgármester által vezette delegációt a városházán Horváth István polgármester köszöntötte a szombat délelőtti polgármesteri fogadáson. A protokolláris programok között – a hivatalos delegáción felül érkező 14 magánszemélyt fogadó Szekszárd-LugosFacsád Baráti Társaság vasárnap a szedresi Lovasudvarházban látta vendégül a
facsádi és lugosi vendégeket és egyeztetett a következő évi programokról.
Lugos
Április 26–május 1.
Lugosi középiskolásokból és egyetemistákból álló, 20 fős delegáció érkezett
Szekszárdra. A fiatalokból álló csoport 2 napot töltött Szekszárdon és környékén, majd neves magyarországi történelmi emlékhelyeket látogatott meg és. A
lugosi RMDSZ támogatásával megvalósult szakmai kiránduláson részt vevő
fiatalokat fogadta Horváth István polgármester. Potyondi Szilárd, a SzekszárdLugos-Facsád Baráti Társaság korábbi tagja szervezőként és idegenvezetőként
segítette a társaság programjának megvalósítását.
Augusztus 14–16.
A hagyományos Lugosi Búcsúra érkező testvérvárosi delegációt Francisc Boldea
lugosi polgármester köszöntötte. A szekszárdi vendégek vettek részt az ünnepi
eseményeken, majd vasárnap Facsádra utaztak a bunyaszekszárdi emlékünnepségre.
Szeptember 15–18.
A Szekszárdi Szüreti Napok programjaira Lugosról Francisc Boldea polgármester és Pozsár József, az RMDSZ elnöke vezetésével érkezett delegáció. Vasárnap délben a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság látta vendégül a lugosi
delegációt és megbeszélést folytattak a következő évek programjáról.
Óbecse
A pár éve alakult Potisje-Óbecse kommunális szolgáltató vegyes vállalat, amelyben a szekszárdi Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel és a menedzsment jogok
birtoklásával rendelkezik, tovább folytatta terjeszkedését a vajdasági szolgálta33
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tó piacon.
Július 30–augusztus 1.
Harmadik alkalommal rendezték meg Óbecsén a Város Napját, amelyet az
„Egyenjogúság Napja” néven is neveznek, az ott élő nemzetiségek egyenjogúságát hangsúlyozva. Az ünnepségre meghívást kaptak Óbecse partnertelepülései is,
városunkat ezúttal Csillagné Szánthó Polixéna, Máté Péter és dr. Horváth
Kálmán önkormányzati képviselők képviselték a programokon.
Szeptember 15–18.
A szüreti napok programjain Knézi Péter polgármester vezetésével négytagú önkormányzati delegáció vett részt. A protokolláris események mellett egyeztetést
folytattak a gazdasági kapcsolatokról és a közös cég fejlesztéséről.
Ravenna
Május 15–16.
Ravennában a helyi önkormányzati választáson új megyei elnököt választottak
a polgárok Claudio Casadio személyében. Az új elnök május 24-i Szekszárd polgármesterének írt üdvözlő levelében kifejezte szándékát a korábbi kapcsolatok
folytatására és egy személyes találkozó lehetőségére.
Tornio
Május 2–5.
A megújuló kapcsolatok keretében Kaarina Aho képviselő-testületi alelnök vezetésével 10 fős gazdasági delegáció érkezett városunkba. A kis- és közepes vállalkozások vezetőiből álló csoportot a városházán fogadta Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester, ahol tájékoztatást nyertek a város gazdasági működéséről, aktuális beruházásairól. A delegáció megtekintette az Ipari
Parkban létesített inkubátorházat és a benne működő vállalkozásokat, illetve
üzemlátogatáson fogadta őket Koller Attila, a Tolnatej Zrt. vezérigazgatója és
Eszterbauer János, a CPH Légtechnikai Kft. ügyvezetője is.
November 23–25.
Horváth István polgármester és dr. Haag Éva alpolgármester vezetésével 6 fős
delegáció utazott hivatalos látogatásra Tornióba. Szabó Sándor, a Ferropatent
Zrt. vezérigazgatója üzleti tárgyalások folytatása érdekében csatlakozott a hivatalos delegációhoz. A vendégeket Pekka Pelttari, Tornio Város Képviselő34

Munkapéldány

testületének elnöke és Raimo Ronkainen polgármester fogadta a városházán,
ahol a következő évek együttműködési lehetőségeiről folytattak tárgyalásokat.
Megállapodtak, hogy a 2012 májusában Szekszárdon tartandó a 25 éves testvérvárosi jubileumi ünnepség programját a budapesti Finn Nagykövetséggel és a
Finnagora Kulturális Intézet munkatársaival készítik elő. Az ünnepi programokra Tornióból is érkezik delegáció és a jövő év folyamán több magyar, illetve
finn vonatkozású program is zajlik majd a két városban.
Waregem
Október 27–31.
A szekszárdi Baráti Társaság meghívására 7 vendég érkezett Waregemből, a helyi Baráti Társaság képviseletében. A Paul Wielfaert és Paul Kindt vezette delegáció a következő évek programjainak egyeztetése céljából tett látogatást városunkban, különös tekintettel a 2012 tavaszán rendezendő Magyar Nap és a
2013-as jubileumi programok előkészítésére. A vendégeket dr. Sólyom Bódog elnök vezetésével a helyi baráti társaság tagjai látták vendégül. A program során
Ács Rezső alpolgármester is fogadta őket a városházán. Megállapodás született,
hogy 2013-ban mindkét város megrendezi a jubileumi ünnepségét a testvérvárosi
kapcsolat 20 éves fennállása alkalmából. A két Baráti Társaság megállapodott
továbbá, hogy 2012 tavaszán kerülhet sor Waregemben a Magyar Estre, amelynek bevételéből – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – ezúttal is a hátrányos helyzetű szekszárdi gyerekek belgiumi nyaralását kívánják elősegíteni.
Egyéb nemzetközi kapcsolatok:
Június 4.
Mátis András, egykori szekszárdi lakos vezetésével svéd kórus látogatott városunkba, ahol a szekszárdi Gagliarda Kamarakórussal közösen a belvárosi templomban a kupola felújítása érdekében jótékonysági koncertet adtak.
Július 12–18.
A Nyitott Világ Alapítvány szervezésében egy diákcsoport látogatott
Tauberbischofsheimbe a 10 éve működő partnerkapcsolat keretében.
Szeptember 9–11.
A bautzeni nemzetközi versenyen több első helyet szerezve, fényesen szerepeltek
a Gemenc Judo Klub judokái. Az U-17 korosztályt nagy fölénnyel a klub nyerte.
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Szeptember 21.
Andy Fu, Magyarországon élő kínai üzletember közvetítésével Szekszárdra érkezett a kínai Dinghai város delegációja a testvérvárosi kapcsolat felvétele lehetőségének megvizsgálására. A vendégek szekszárdi pincészeteket és ipari cégeket
látogattak meg. A delegáció vezetője, Che Zhikuan elnök meghívta Horváth István polgármestert, dr. Haag Éva és Ács Rezső alpolgármestereket Dinghai városába a két város közötti hosszú távú együttműködésről szóló megállapodás aláírására.
Október 19.
Jari Vilén finn nagykövet városunkban tájékozódott az Ipari Park által kínált
befektetési lehetőségekről, illetve a Szekszárd–Tornio között újra megélénkült
testvérvárosi kapcsolatról. A nagykövet örömmel üdvözölte a 2012 tavaszára
tervezett 25 éves jubileumi ünnepség szekszárdi megrendezését és támogatásáról
biztosította ezzel kapcsolatban városunk vezetőségét. A PTE Illyés Gyula Kar
dékánjával, dr. Horváth Bélával a szekszárdi kar és a torniói főiskola között
megindult kapcsolatok fejlesztéséről tárgyalt.
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VI. Egészségügy
Február 3.
Szekszárdon járt Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyért felelős államtitkára, aki az egészségügyi ellátórendszer korszerűsítésének
elveiről folytatott megbeszélést Tóth Ferenc kormánymegbízottal és a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza vezetőivel.
Április 5.
Esküt tettek az újonnan végzett önkéntesek a kórházban a „Méltósággal az út
végén” Hospice Alapítvány keretében.
Május 12.
Az Ápolók napján tudományos konferenciát szervezett a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete, amelyet a Balassa János Kórház és a Betegápolásért Alapítvány támogatott, s amelyen a főigazgatói dicséretek és az ápolási
egyesület kitüntetéseinek átadására is sor került.
Május 19.
Az Oktel Kft. 850 ezer forintértékű nővérhívó berendezést ajándékozott a megyei kórház szülészeti osztályának
Június 29.
-Négy altató-lélegeztető gépet ajándékozott a Balassa János Megyei Kórháznak
a megye német partner járásának Bautzen kórháza. A gépeket dr. Németh Csaba
orvosigazgató vette át Reiner Rogowsky ügyvezető igazgatótól.
-Az ausztriai Kremsből érkezett 3 ágyat adott át a szekszárdi Rotary Club a
Balassa János Megyei Kórház gyermekosztályának, amelyet dr. Harangi Ferenc
osztályvezető főorvos vett át. A kórház támogatását a Rotary Club több korábban elhatározott és megkezdett programmal folytatja.
Július 29.
Közel háromszázan – főként idősek – voltak kíváncsiak egészségügyi értékeikre,
amikor országjáró körútja során, annak 12. állomásaként az Erős Antónia által
létrehozott Egy Csepp Figyelem Alapítvány Egy Csepp Teszt programja zajlott
a Garay téren. A felállított sátrakban különböző egészségügyi méréseket végeztek. Az országjáró körút verseny is egyben. A „legegészségesebb város” címért
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Szekszárd is versenyben van.
Szeptember 28. – október 5.
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata ingyenes ortopédiai szűrést és vizsgálatot szervezett. Dr. Cseh Edit ortopéd szakorvos a
vizsgálati eredményektől függően gyógyászati eszközöket is felírt a rászorulóknak. A vizsgálatokon – előzetes bejelentkezés alapján – fiatalok és gyerekek is
részt vehettek.
Szeptember 8.
Fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.
Ebből az alkalomból Kálóczi Andrea, a KEF titkára beszámolt az előző évi
munkájukról, majd bemutatta a 8. alkalommal megjelenő drogmegelőzésről szóló
kiadványukat, amelyben szakemberek mellett az olvasók, a Fórum tagjainak írásai is megtalálhatók. A kötet beköszöntőjét dr. Haag Éva Szekszárd alpolgármestere, bevezetőjét Halmai Gáborné, a Fórum elnöke írta.
Október 10–14.
A Pszichológiai Kultúra Hete program keretében a rendezvénysorozat középpontjába az ember mindennapi kiszolgáltatottságának elemzése került. A neves
szakemberek által tartott előadásokon túl a Tücsök Zenés Színpad szólistái több
alkalommal is közreműködtek.
Október 15.
A Garay János Gimnázium díszterme adott otthont a hagyományos Balassanapi rendezvényeknek. Az ünnepi esemény díszvendége volt dr. Jávor András a
NEFMI közigazgatási államtitkára, valamint Tóth Ferenc kormánymegbízott,
a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője és dr. Puskás Imre a TMÖK elnöke. A
program résztvevőit szakmai előadások, ökumenikus istentisztelet és tartalmas
műsor várta. Délelőtt a fiatal orvosok ismertették a Tudományos Tanács által
kiírt pályázatra beküldött és díjazott munkáikat. A délutáni tudományos ülésen
prof. dr. Kosztolányi György egyetemi tanár, az MTA tagja „Az emberi genom
megismerésének bejelentését követő 10 év tanulságai” címmel tartott előadást. Őt
követte dr. Hulin István nyugalmazott osztályvezető főorvos méltán nagy érdeklődésre számot tartó „Orvoslás és zene” című expozéja. Délután közös ökumenikus istentiszteletre került sor a Szent János és Pál kápolnában, ahol Balázsi Zoltán református lelkész hirdetett igét. Az esti programban dr. Puskás Imre, dr. Jávor András és dr. Muth Lajos főorvos, főigazgató köszöntői, beszédei
hangzottak el. Ezt követően kitüntetések átadása következett. Dr. Wagner
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Gyula főorvos Batthyány-Strattmann László-díjban részesült. Miniszteri dicséretet vehetett át: Bíró Beáta könyvtáros, dr. Hahn Erzsébet főorvos, felnőtt lelki gondozó, Murelné Budai Beáta szociális munkás, dr. Nemerey Zsuzsanna főorvos (radiológiai osztály), dr. Rippl Ilona főorvos (gyermekosztály), Szabó Szilvia gyógytornász. Balassa-díjat vehetett át: dr. Auth Péter főorvos (onkológiai
osztály), dr. Sánta Judit adjunktus (II. belgyógyászat), Gyöngyösi Sándorné főnővér (sebészet), Pallós Istvánné adminisztrátor (tüdőgyógyászati osztály), Feil
Péterné élelmezési ellátási csoportvezető, Katona Ferenc, elektromos szerelő
(műszaki üzemeltetési osztály). A kitüntetések átadása után dr. Muth Lajos
bemutatta a kórház új orvosait, rezidenseit, majd adjunktusi és főorvosi kinevezéseket adott át. Végezetül név szerint köszönte meg az idős kollégák több évtizedes munkásságát.
November 8.
Dr. Hajdú Zsuzsanna szakorvos tartott előadást a Babits MIhály Művelődési
Házban nyugdíjasoknak „Az izotópdiagnosztikai vizsgálatok előnyei és fontossága” címmel.
November 9.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete „Fiatalok az egészségért”
címmel tartott szellemi vetélkedőt középiskolások részvételével.
November 11–december 2.
Liszt-érzékenyek részére indított főzőtanfolyamot a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Egészségfejlesztési Osztálya és a
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata. A tanfolyam idején diétás termékeket gyártó cégek termékeikből kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítottak. A résztvevők a Garay János Általános
Iskola tankonyhájában sajátíthatták el a diétás ételek elkészítési módját.
December 7.
„Avagy hogyan éljük túl a karácsonyi ünnepeket” címmel tartott előadást a szekszárdi zeneiskola nagytermében Kitanics Márk klinikai szakpszichológus a
Kristály Lélekvédő Egyesület szervezésében.
December 14.
Dr. Buri Antal, nyugalmazott állatorvos a Tolna Megyei Állategészségügyi
Igazgatóság korábbi helyettese vette át a Tormay Emlékérmet az intézmény
nagytermében dr. Rappay József igazgató főállatorvostól, annak ünnepi beszéde
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után. A díjátadón köszöntötték dr. Bánszky András, dr. Topál László, dr.
Magyarfalvi Géza és dr. Koppán Miklós aranydiplomásokat, valamint a 90 éves
dr. Magyari Jenő vasdiplomás állatorvost. A találkozón dr. Tuboly Tamás a
SZIE Állatorvos Tudományi Kar egyetemi tanára a vírusok változékonyságáról,
dr. Mészáros Endre, a bajai Szent Rókus Kórház infektológus főorvosa érdekesebb zoonózis eseteiről osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. Dr. Filipsz
István, a Dunavet Állatgyógyszergyár területi képviselője a haszonállatok tüdőgyulladása elleni vakcinás védekezés legújabb lehetőségeit ismertette.
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VII. Civil szervezetek
A Léleképítő sorozat vendégei voltak:
-Januárban Wass Albert születésének és halálának évfordulója alkalmából „Maradnak az igazak” című műsorával Sinó József előadóművész.
-Februárban „A szabadkőművesek Trianon előtt” címmel tartott előadást Raffay
Ernő történész rendkívüli történelemóra és könyvbemutató keretében.
-Márciusban Dézsi László rendező „Az ügynökök a paradicsomba mennek” című
filmjét vetítették, majd „Háttérinformációk a rendszerváltásról” címmel közönségtalálkozóra került sor.
-Áprilisban Kubik Anna színművész a „Jóság síró vágya” címmel tartott nagysikerű előadóestet.
-Májusban Bogár László közgazdász gazdasággal foglalkozó előadását kísérte
nagy érdeklődés.
-Júniusban „Álmostól Bartókig cenzúra nélkül” címmel Kubinyi Tamás újságíró
tartott előadást.
-Október 3-án „Hol vannak a magyar sírok Délvidéken?” címmel Teleki Júlia
írónő, november 7-én „Lesz e felemelkedés?” címmel Koltay Gábor filmrendező,
november 28-án „Hogyan éljük túl a mai világot?” címmel Brády Zoltán író, december 12-én pedig Bethlen Farkas Verőce polgármestere „A településen végzett
mindennapi teendők” címmel tartott előadásával.
Január–március
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete 10 millió forintot nyert az
energiatakarékos háztartási gépcsere program pályázatán, amelynek során 111
sorstárs család jutott 60, illetve 70 ezer forintos támogatáshoz.
Január 26.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör tisztségválasztó közgyűlése
megerősítette tisztségében Gyurkovics János világi elnököt és Horváth Jánosné
általános elnökhelyettest.
Február 16.
A Kék Madár Alapítvány keretében működő Ízlelő Családbarát Étterem munkatársai az 5M elnevezésű program zárásaként sikeres vizsgát tettek. A képzésnek az étterem adott otthont az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával.
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Február 17.
Az Év Tolna megyei civil szervezete különdíjban részesült a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület, és Bazsonyi Arany-díjjal tüntették ki mecénási
tevékenységéért a szekszárdi Elektrolit Kft. ügyvezetőjét, Sebestyén Gyulát.
Március 16.
A Tolna Megyei Méhész Egyesület jó gazdálkodásának és nyertes pályázatainak
köszönhetően gyarapodott. Összejövetelükön díszoklevelet adtak át Hernádi Ferencnek és Haraszti Ferencnek, akiket tiszteletbeli örökös tagnak választottak.
Március 17.
A Szekszárdi Klímakör és Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány képviselői is
részt vettek a Baján megrendezett „Zöld civilek” találkozóján, ahol javasolták,
hogy tegyék kötelezővé az EU 20%-os energia megtakarítási célját.
Március 20.
12. alkalommal rendezte meg városunkban a CORA Egészségvédő Alapítvány
tavaszi regionális konferenciáját „Egy a szív és az ész” címmel.
Március 27–április 3.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést szervezett templomaikban. 260 kg adomány gyűlt össze, amit szétosztottak rászorulóik között.
Április 11.
Az Életet az éveknek Tolna megyei szervezete a Költészet napja alkalmából ismét megtartotta a szépkorúak versmondó versenyét, amelyen 32-en mutatták be
tudásukat a Babits Nyugdíjasklub rendezésében.
Április 15.
Új elnököt választottak a szekszárdi horgászok. Csapó Jenő 3 ciklust vitt végig
közmegelégedésre. Utódja dr. Józsa Csaba lett, aki 30 éve tagja a Közalkalmazottak Horgászegyesületének.
Április 19.
Te mit teszel a Földért? címmel tartottak játékos előadást a Babits Mihály Művelődési Házban a Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány munkatársai.
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Május 4.
Rappai József, a Zombai Borbarát Kör vezetője hagyományteremtő céllal hívta
össze a szekszárdi borászokat Babits Mihály őseinek présházához, hogy megkoszorúzzák a költő emléktábláját.
Május 14.
-A Tolna Megyei Egyed Antal Honismeretei Egyesület I. Béla királyról tartott
ünnepi megemlékezést abból az alkalomból, hogy az uralkodó 950 éve alapította
Szekszárdon a Benedek rendi apátságot.
-A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör hagyományos egészségügyi
napját tartotta Szent István Házban, amely során testsúly, vércukor, vérnyomás
és koleszterinmérést végeztek a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Pszichiátriai Tagozata dolgozóinak támogatásával.
Május 21.
Cadillac-találkozóra került sor a Garay téren, ahol a régi amerikai autócsodákat
nézhették meg a rajongók.
Május 28.
A Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület nyitott pincékkel és gazdag programmal várta az érdeklődőket immár hatodszor Istifángödrében a gazdák, szőlőművesek, kádárok és kocsmárosok védőszentjének,
Szent Orbánnak ünnepén.
Június 5.
Az Önkéntesek napja középpontjában az Önkéntesség európai éve és Magyarország soros uniós elnöksége állt. A Mentálhigiénés Műhely és a Szekszárdi Civil
Kerekasztal a Hála-gálán adták át a Szomjú-díjat Dózsa Gyulánénak , a Babits
Nyugdíjas Klub vezetőjének és a Kinyújtott Kéz Alapítványnak.
Június 10.
Régi álma valósult meg a Szekszárdi Nyugdíjas Polgári Egyesület tagjainak,
amikor beköltözhettek Mészáros Lázár utcai új székházukba.
Június 25.
Letenyei László vezetésével kezdte meg a Rotary Club Szekszárd újabb egy éves
ciklusát. Az elnök elődei nyomdokán haladva, új kezdeményezéseket is felkarolva tervezte folytatni a munkát.
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Június 28.
Az Európai Unió az Élelmiszer segélyprogram keretében 2010 kilogramm tartós
élelmiszer érkezett Szekszárdra. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a legrászorultabb 181 szekszárdi családnak 7-15 kilogrammos csomagban osztotta ki a
küldeményt.
Július 1.
Mikk Köörikka finn gazdának Borda Károly a Szőlő-SZEM Mozgalom nevében adott át emléklapot, a bal remetei – Szelesdombi – szurdik takarításáért.
Július
A TESCO szekszárdi áruháza dolgozói is csatlakoztak a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” mozgalomhoz. Szabó Balázs áruház igazgató és kollégái a
Tartsay lakótelepi játszótér festését, felújítását, takarítását végezték el. Csapatukhoz csatlakozott Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője is.
A sióagárdi országos aratóversenyen ismét első lett az Újvárosi Római Katolikus
Társaskör Ferger József (kaszás), Nádasdi Józsefné (marokszedő), Ferencz Józsefné (kötélterítő), Patai József (kévekötő) és Töttős Eszter vízhordó összetételű csapata. Oklevelet kapott az újvárosiak egy másik csapata is.
Szekszárd déli határánál lévő Béri Balog Ádám emlékműnél koszorúzott Hidvégi-Üstös Pál, aki kerékpárral járja be az itthoni és a határon túli azon területeket, ahol a 300 éve a szatmári békével zárult II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc emlékhelyei találhatók. A sportolót a városházán dr. Haag Éva alpolgármester fogadta és kísérte el a koszorúzásra.
Július 2.
A Magyarországi Német Színház színpadán a „Másnak lenni, együttélést alkotni” workshop rendezvényén különböző anyanyelvű testi illetve szellemi fogyatékossággal élők mutatkoztak be. Hum Zsuzsanna drámapedagógus vezetésével a mindegyikük által megélt kirekesztést dolgozták fel jelenetek formájában.
Augusztus
„Eltitkolt ősi magyar történelmünk” címmel a második félévben augusztus 14-én,
szeptember 4-én október 9-én, november 6-án és december 2-án tartotta előadás
sorozatának folytatását Aradi Lajos, a Pilis-hegység kutatója.
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Augusztus 11.
Dr. Bakonyi Károly születésének 90. évfordulója emlékére a Mészáros Pincészetben szőlőtermesztési és borászati tanácskozást tartott a Dicenty Dezső Baráti Kör. Az elhangzott előadások mellett szőlészeti gépek és eszközök, valamint borászati segédanyagok bemutatója és vására is volt.
Augusztus 20.
A Szent István Házban műsoros eseten tisztelgett a Szekszárd Újvárosi Római
Katolikus Társaskör államalapító királyunk emléke előtt. A rendezvényen részt
vett Horváth István polgármester, dr. Haag Éva és Ács Rezső alpolgármester is.
A Pécsváradon sütött „nemzet kenyeréből” egy öt kilós cipót hozott magával Antal Géza apátplébános, aki megáldotta a kenyeret. A társaskör tagjai neves korábbi vezetőjük Horváth Károly plébános nevével díjat alapítottak, amelyet ezen
a napon Báró Twickel Györgynek ítéltek oda.
Szeptember
A Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület által eredményesen működtetett Cinka Panna Tanoda megkezdte a hatodik tanévi működését
-A Banki Hitelkárosultak Egyesületének Tolna megyei képviselete dr. Farkas
László jogász vezetésével működik Szekszárdon.
Szeptember 7.
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete ingyenes ruhaosztást rendezett tagjai részére az egyesület Hunyadi utcai irodaházában.
Szeptember 8.
A szekszárdi védőnők az Anyatejes Világnap alkalmából nagy érdeklődés kísérte
találkozót rendeztek a 3 év alatti kisgyermekkel élő családok, édesanyák és kismamák részére az Esélyek Házában. A programban a szoptatás lelki és egészségügyi tényezőiről tartott előadást Györkő Enikő gyermekpszichológus és
Broviacné Stallenberger Anita védőnő. Bács Gáborné Nagy Ilona kistérségi védőnő elismeréssel szólt a szekszárdi védőnők munkájáról.
Szeptember 15.
„A Szeretet Lángja” közvélemény formáló programot szervezett a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Szekszárdon, a Garay téren. A rendezvény fővédnöke: Tóth Ferenc országgyűlési képviselő, kormánymegbízott volt. Műsorveze45
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tő: Csötönyi László. Fellépők: Simontornyai Művelődési Ház Hagyományőrző
Citerazenekara; Zsigec Musical Együttes, Dunaföldvár; Forgatós Közhasznú
Egyesület, Fácánkert; Sakál Vokál, Őcsény; Fogyatékosok Nappali Intézménye,
Szekszárd; Dienes Valéria Általános Iskola kórusa; „Segíts Rajtam!” Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány; Tücsök Zenés Színpad Egyesület; Magyarnóta Kedvelők Baráti Köre; Iberican Táncegyesület és még sokan mások
A rendezvény végén átadták a Szeretet Lángját az „Esőmanók” Tolna Megyei
Autista Gyermekekért Közhasznú Egyesületnek.
Szeptember 16.
A Szekszárdi Zöldtárs Alapítvány és a Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft.
sikeresen szerepelt a budapesti Zöld Iránytű Alapítvány által turisztikai tanösvények létesítésére kiírt pályázatán, amelynek segítségével két tanösvényt alakíthattak ki a városban. A tanösvények az egész országban különlegességnek
számító löszszurdokokban és lösz mélyutakban vezetnek. A program kivitelezését a szekszárdi önkormányzat anyagilag is támogatta. A két tanösvény a Tourinform Iroda előtt felállított tábla térképén követhető. A Benedek tanösvény
6,1 km, a Parásztai 3,1 km – a két útvonal gyalog összeköthető. Az avatáson
részt vett Varga Zsolt, a Duna–Dráva Nemzeti Park természetvédelmi őrszolgálatának vezetője is.
Szeptember 19--23.
Az Állampolgári részvétel hetének fő témája az igazi demokrácia volt. A kampányhét fő célja az állampolgári cselekvés és részvétel fontosságának hangsúlyozása. A szervezők a Mentálhigiénés Műhely, a Tolna Megyei Civil Szolgáltató
Központ, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és a polgármesteri hivatal programjában felléptek művészeti csoportok, tartottak kézműves foglalkozásokat, szerveztek kirándulást, s tájékoztatást tartottak a készülő civiltörvényről is. A városi civilek felterjesztése alapján a 2011. év képviselője Kővári László, a képviselő-testület gazdasági és pénzügyi bizottságának vezetője lett.
A szervezők a „Valódi demokrácia! Itt és most!” elnevezésű pályázatukkal országos 3. helyezést értek el.
Szeptember 29.
A düsseldorfi Hermann-Niermann Alapítvány segítségével, anyagi támogatásával újult meg a Wunderland Óvoda vizesblokkja. Az átadó ünnepségen dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
mondott köszönetet Uwe Stiemkének, az alapítvány elnökének a pénzügyi segítségért. Az ünnepségen részt vett Horváth István, Szekszárd polgármestere is.
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Október 9.
Magyarországi családok változatai és változásai címmel tartott előadást dr.
Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, a PTE professzor emirátusa, volt művelődési és közoktatási miniszter a Wosinsky Közösségi Házban. A programra a Családok Éve 2011. rendezvénysorozat keretében a Házas Hétvége Közösség, a
Szekszárdi Plébánia és a Halász Háló Egyesület szervezésében került sor.
Október 11.
A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány hagyományos évi nárciszültetéssel egybekötött „Méltóság mezeje” rendezvényét a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházának udvarán rendezte meg.
Október 14.
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete Dr. Thész László emlékérmet adományozott Simonné Váradi Zsuzsannának, a Tolna Megyei Siketek és
Nagyothallók Egyesülete szakmai vezetőjének a Fehér bot napján. Az egyesület
fiataljai által alapított „Jófej vagy!” kitüntető díjat Horváth Helga önkéntes
érdemelte ki.
Október 24.
Alexandra-Britta Varan, ifa-kulturmenedzser szervezésében zenei, költészeti
projekt bemutatóra került sor a német színházban. Az „Együtthangzás –
Együttélés című esten a kultúrák közötti párbeszéd témáját mutatták be. A
magyarországi német, roma és Down-szindrómás emberek együtt léptek a színpadra.
Október 31.
Bíró László püspök celebrált szentmisét a Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület meghívására a belvárosi templomban. A mise valamennyi szekszárdi és alsóvárosi elhunyt lelki üdvéért szólt. Ezen a napon a püspök úr megáldotta a Baltavári család által felújított fali kápolnát.
Október
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány az EU élelmiszersegély program keretében
ismét osztott tartós élelmiszert. A 2650 kg adományt 200, általuk támogatott
rászoruló család kapta.
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November 2–5.
Az Országos Honismereti Szövetség és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület magyar, román, szlovák és szerb összesen 76 közép- és főiskolás diákja részvételével Szekszárdon rendezte meg a XVI. Országos Ifjúsági Diákakadémiát. A „Kastélyok, kúriák régen és ma” című rendezvény dr. Csorba László történésznek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának megnyitójával
kezdődött.
November 11–12.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend Márton napján tartotta
újbor ünnepét a Mészáros Borházban. A vígasság első napján felszentelt újborból a második nap vendégei is kóstolgathattak.
November 11–13.
A Szekszárdi Origami Baráti Kör a várossal közös tulajdonban lévő medinai régi malomból kialakított szálláshelyen tartotta immár 8. alkalommal origami világnapi rendezvényét. Az ország tíz településéről érkeztek résztvevők, s jelen
volt Villányi Mariann, a Magyar Origamikör elnöke és Somos Endre programozó matematikus, a tesszalláció mestere is. A rendezvényt Kovács Györgyi, a
szekszárdi kör tagja szervezte.
November 19.
A Szent Erzsébet Katolikus Caritas már hagyományosnak mondható Erzsébet
naphoz kötődő jótékonysági estjét a Wosinsky Közösségi Házban rendezte meg.
Az esten a Tücsök Zenés Színpad és Németh Judit előadóművész adott nagysikerű műsort.
November 26.
Az egész megyéből érkezett többszörös véradókat tüntettek ki a Kolping Katolikus Szakképző Iskola nagytermében a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete rendezésében. A jelenlévőket meleghangú ünnepi beszédében dr. Kis Mária, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója köszöntötte. A műsort követően
oklevélben és tárgyjutalomban részesült 11 harmincszoros, 6 negyvenszeres, 5
ötvenszeres, 7 hatvanszoros, 2 hetvenszeres, Heckmann Mátyásné nyolcvanszoros, Agócs József kilencvenszeres, Szabácsy József 108-szoros, Kardos Árpád
144-szeres véradó. Papp István váraljai véradó Pro Vita díjban részesült. Véradó Munkahely elismerésben részesült a Gemenc Volán Autóbusz Közlekedési
Zrt. Ezüst emlékérmet vett át Nagy Józsefné az Őcsényi Vöröskeresztes Alapszervezet titkára. A véradó mozgalomért oklevélben részesült a JAKO Fémáru48
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gyár Kft.
November
-A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 200 rászoruló családon segített. A 2010
kiló uniós adományból a családok létszámától függően 14-16 kilós tartós élelmiszerből álló csomagokat adtak át.
-Szekszárdon tanácskozott a Magyar Mérnöki Kamara választmánya a Mészáros Borházban. A házigazda Bohli Antal, a megyei kamara elnöke volt, aki látogatást szervezett a paksi atomerőműbe és az épülő szekszárdi élményfürdőhöz
is. Az ország minden részéből érkező résztvevőket Tóth Ferenc kormánymegbízott köszöntötte. Kővári László a városi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának elnöke szólt Szekszárd fejlődéséről és a közeli tervekről. A tanácskozás előadója a MMK országos elnöke Barsiné Pataky Etelka volt, aki aktuális helyzetfelmérést adott.
December 2.
Évzáró rendezvényt tartott a Szőlő-SZEM Mozgalom a polgármesteri hivatal
konferenciatermében, melyen részt vett és köszöntőt mondott a város polgármestere, Horváth István is. Balogh László koordinátor az éves tapasztalatokról
számolt be, majd több előadás hangzott el vagyonvédelmi témakörben.
December 4.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör hagyományos Mikulás napi
ünnepségének műsorát a Szent József Katolikus Iskolaközpont diákjai adták.
A Tesco Áruház jóvoltából 70 résztvevő gyerek kapott édesség csomagot a Mikulástól. Horváth Jánosné, a társaskör általános elnökhelyettese 60 édesség csomaggal lepte meg a kör nevében a Szent Rita Katolikus Óvoda apróságait.
December 12.
Használtruha adományozást tartott a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete tagjai és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetség tagjai
részére.
December 12.
A Víz'P'Art Közalapítvány Szabó Dezső festőművész (1888-1971) születésnapján fiatal képző- és iparművészek támogatására meghirdette a Szabó Dezső
Művészeti Ösztöndíjat. A művészeti ösztöndíj alapja a Szabó Dezső festőművész vasúti festményeiért indult adománygyűjtésből megmaradt 3 000 000 Ft,
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amelynek kamataiból minden évben 1 tehetséges fiatal művészt kíván a közalapítvány segíteni, támogatni. Az első évben meghirdetett ösztöndíj összege:
200 000 Ft.
December 13.
Lemle Béláné, a Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportjának vezetője nyitotta meg azt az ünnepséget, amelyen főként kisnyugdíjasok, hajléktalanok, illetve járadékból élők részére alapvető élelmiszereket tartalmazó, 250 csomagot
osztott ki. Az ünnep előtti adományozást a városi önkormányzat 320 ezer forintos valamint az Ecker család jelentős mennyiségű alma felajánlása is segítette.
A szeretetszolgálat önkéntesei a Plusz áruház előtt gyűjtött adományokat a Palánki úti ifjúsági garzonház és a hajléktalan szálló lakóinak ajándékozták.
December
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával karácsonyi élelmiszer- és ajándékcsomagot juttatott el
az általuk támogatott szegényeknek. Az alapítvány hagyományaihoz híven adventi találkozót szervezett egyedül élő, magányos nyugdíjasaiknak, akik közösségben szeretnék ünnepelni a karácsonyt. Az idén nagyon sokan eljöttek a rendezvényre, élvezhették a színvonalas műsort, s a lelki útravaló mellett kaptak
ajándékcsomagot is.
December 27.
Az Újvárosi Római Katolikus Társaskörben Szent János apostol ünnepén a
Szent István Házban borszentelést, vacsorával egybekötött bált tartottak.
December 31.
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete több mint 100 rendezvényén
22 988 fő vett részt.
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VI. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek
Január 4.
A szekszárdi Sárközi János József lett a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, aki kijelentette, hogy széthúzás nélkül, egységesen kell a cigányság érdekeiért tevékenykedni.
Január 28.
Megalakult a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat: elnöke dr. JózanJilling Mihály, alelnöke Hoós Ernő lett.
Április 19.
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus folklór kategóriában
ezüst III. fokozatú diplomával térhetett haza a XIII. Budapesti Nemzetközi
Kórusfesztiválról.
Június 9–13.
Az elmúlt 15 év egyik legsikeresebb rendezvénye volt a XXI. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál, amelynek Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes volt a fővédnöke és Hepp Ádám a főszervezője. A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, dr. Józan-Jilling Mihály nyitotta meg a számtalan programot
kínáló 5 napos, német nemzetiségi folklór köré épített rendezvényt, amely több
tízezer embert vonzott városunkba.
Július 10.
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség közös rendezésében tartotta holocaust megemlékezését a PTE Illyés Gyula
Egyetemi Kar „E” épületének dísztermében.
November
-Harminctagú cigány küldöttséget fogadott audiencián a Szentatya a Vatikánban. A küldöttség vezetője Sárközi János József, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke volt. A pápa által megáldott kereszttel – amely
Lengyelbe, a roma holocaust áldozatainak emlékhelyére került – és egy rózsafüzérrel érkeztek haza. Az utóbbit az út létrejöttét segítő szekszárdi plébánosnak ,
Bacsmai Lászlónak adományozták.
November 2.
Megyei fórumot tartott a Német Kisebbségi Önkormányzatok Tolna Megyei
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Szövetsége a Cserkészházban. A fórum levezető elnöke dr. Józan-Jilling Mihály,
a szövetség megyei elnöke volt. Az ülésen részt vett Heinek Ottó, az országos
önkormányzat elnöke. A készülő kisebbségi törvény elképzeléseiről és az új Alaptörvényről Szászfalvi László, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára adott tájékoztatást. Az államtitkár a fórum megtartása előtt ellátogatott a Wunderland Óvodába, felkereste a német színházat és találkozott a történelmi egyházak helyi
képviselőivel is.
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IX. Egyházak
Január 17–24.
Idén is megrendezték Szekszárdon a történelmi egyházak részvételével az ökumenikus imahét alkalmait, megtelt templomokban.
Február 16.
A Családok éve programsorozat meghívott vendége volt Döbrentey Ildikó és Levente Péter művész házaspár, akik az Istennek tetsző, szeretetteljes párkapcsolatról beszéltek a gimnázium zsúfolásig megtelt dísztermében.
Március 16.
Az V. evangélikus borfesztiválon Halász János szekszárdi borász 2009-es bikavére érdemelte ki a fesztivál legjobb vörösbora címet.
Április 10.
Az Esztergom–Máriagyűd közötti 420 km-es út során Szekszárdra érkezett a
zarándokok csoportja. Céljuk a teljes hálózati rendszer kiépítése.
Július 3.
Székely János Esztergom–budapesti megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar cigány pasztorizációval megbízott püspöke a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat meghívására érkezett a városba, majd a Béla király téri
katolikus templomban cigány misét tartott. A szentmisét a püspök Bacsmai
László plébánossal közösen mutatta be, az asszisztenciába vonva Kocsis László
decsi diakónus plébániaigazgatót is, aki a szekszárdi esperesi kerület legnagyobb
létszámú közössége, a sárközi cigányság plébániai ellátását végzi. A püspököt a
szentmise előtt Lakatos Lajos, a kisebbségi önkormányzat tanácsadója köszöntötte.
Szeptember 3-4.
A Remete kápolna Kisboldogasszony búcsúja a belvárosi templomban szentségimádási órákkal kezdődtek. Ezt követően dr. Udvardy György megyéspüspök
vezetésével gyalogmenet indult a kápolnához, ahol püspöki szentmisét celebrált,
amit keresztúti ájtatosság és szentségimádás követett. Vasárnap Bíró László
püspök misézése után szentségi körmenetre került sor.
Október 21.
„Szívemet hozzád emelem” című CD-lemezének bemutatóját tartotta a Naszladi
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Judit vezette Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes. A rendezvényen áhítatot tartott főtiszteletű Peterdi Dániel, a Dunamelléki Református
Egyházkerület főjegyzője, a Baranyai Egyházmegye esperese. Köszöntőt mondott dr. Pálos Miklós a megyei közgyűlés alelnöke. A CD-t bemutatta prof. Tillai Aurél egyetemi tanár, karnagy. A műsort vezette Németh Judit előadóművész.
December
Németh István evangélikus lelkész, egyházi szépíró beiktatásának 60. évfordulóján emléktábla állítással tisztelgett áldozatos szolgálata előtt a gyülekezet.
Dr. Muth Lajos felügyelő az életút felidézésével, Sefcsik Zoltán parochus lelkész liturgikus áhítat keretében avatta fel Németh István családja és az egybegyűlt tisztelői körében a márványtáblát.
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X. Sport
Január
A Dynamic Triatlon Club színeiben Posta Endre a Téli Triatlon Országos Bajnokságon, amelyet Galyatetőn szerveztek, I. helyezést ért el.
Január 8.
Január és május 8-án egyaránt megnyerte a Garay János Általános Iskola és
AMI gyerekekből, szülőkből és pedagógusokból álló csapata a TV2 által meghirdetett „Nagy vagy” országos iskolai és családi sportvetélkedőt. Az 1-1 milliós
nyereményből sportszereket vásároltak illetve a győztesek ausztriai sítúrán és
egyiptomi nyaraláson vettek részt. Mindkét versenyen részt vett Kágyi Árvácska, Guzorán Péter, Fábián Balázs, Nagy Noémi, az egyiken Cseh Tibor, Szabó
Janka, Kerekes Norbert és Purgel Fanni tanuló. Kiss Renáta, Szanyó Szilárd és
Posta Péter szülők, valamint Bordán Anna volt a csapatok pedagógus résztvevője. A győztes csapatot Hammer Mária és Galambos János testnevelők készítették fel a versenyre.
Január 10.
A Szekszárdi Sportélmény Alapítvány hagyományteremtő szándékkal szervezte
meg első díjkiosztó ünnepségét, amelyen az atlétikai szakág legjobbjait jutalmazta.
Február
A februárban rendezett IAA 3D Európa-bajnokság, IFAA Terem Európabajnokság, IFAA Terem Országos Bajnokság, Fita Terep Országos Bajnokság,
3D Grand Prix versenysorozatokban a Tolnai Tájak Íjász Egyesület versenyzői
több dobogós helyet is szereztek, valamint új országos csúcsot is döntöttek: Huszár Zoltán, Kovács Gábor Zsigmond, ifj. Szaka Gyula, Szaka Zsombor, id.
Bóka László, ifj, Bóka László, Alexandra Manea, Nagy Nikoletta.
Február 19.
4 ország 351 karate versenyzője vett részt Igor Andjelkovics Nemzetközi Emlékversenyen Zomborban, ahol Nyéki Bence arany- és ezüstérmet, Balogh Máté
ezüstérmet szerzett.
Március
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület 2011-ben 4 alkalommal rendezte meg a
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Tolna Régió Kupa sorozatot, ami 7 szakaszból állt. A versenyen Januskó Zsolt
1. helyezést ért el.
Török Sándorné, a Szenior Atlétikai Club vezetője és versenyzője, a Magyar Atlétikai Szövetség főtitkárától, Gyulai Mártontól átvette a Magyar Atlétikáért
Emlékérem arany fokozatát.
Március 4.
A Fedett Pályás Serdülő Országos Bajnokságon Ludwig Róbert a Szekszárdi
Atlétikai Klub Sportegyesület versenyzője távolugrásban a második helyen végzett.
Március 19.
Országos fedett pályás felnőtt teniszbajnokságot rendeztek városunkban.
Március 20.
Magyarországi tapasztalatszerző túrájának végállomásaként Szekszárdon is
vendégszerepelt az argentin női kézilabda válogatott.
Április 2.
7 év szünet után újra teltházas profi ökölvívógálát tartottak városunkban, amelyen Halász Gábor kiütéssel szerzett nemzetközi bajnoki címet.
Az Országos Kismaratoni OB junior női csapatversenyen az Atlétikai Club
Szekszárd színeiben versenyző Horváth Rita, Arató Csilla és Resál Zsanett I.
helyezést ért el.
Április 16.
Első jubileumához érkezett a Domaine Gróf Zichy Futóverseny. A Sportélmény
Alapítvány immár ötödik alkalommal szervezte meg az utcai futóversenyt gyerekek, felnőttek és fogyatékkal élők részére Szekszárdon, a Garay téri központtal. Felkészülésként ismét megtartották a töltésfutást a Sió-parton a Víz világnapján, közösen a Vízmű Kft.-vel.
Május
Istlstekker Zsolt, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület versenyzője az Országos Diákolimpián I. helyezést ért el.
Klem Zsolt, a Dynamic Triatlon Club versenyzője a Duatlon Rövidtávú Orszá56
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gos Bajnokságon Orfűn, I. helyezést érte el.
A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club női felnőtt csapata az elmúlt évben
NB II-ben az I. helyet szerezte meg.
Madaczki Mirella, a Szekszárd Asztalitenisz Club versenyzője az elmúlt évben
elnyerte a Budapest Bajnoki címet, valamint a Magyar Bajnokságon II. helyezést érte el.
Május 7.
A II. Borvidéki félmaraton zajlott 900 részvevővel a szekszárdi hegygerinc, a
történelmi borvidék lankás tájain, minden megyénk részvételével és nagyszámú
nézőközönséggel. A férfiaknál Zsigmond Előd, a nőknél Csatári Mónika teljesítette a leggyorsabban a 21,6 kilométert.
Május 28.
A Kihívás napján tavaly is a Legsportosabb település címet sikerült elérnie városunknak az ország legnagyobb lakossági sportjátékában.
Június 2.
18. alkalommal jelent meg Tolna megye sportévkönyve a Megyei Sportszövetségek Szövetsége gondozásában.
Június 4.
A Magyar Íjász Szövetség rendezésében került sor az íjászok diákolimpiai országos döntőjére, ahol az Alisca Nyilai Egyesületet képviselve Piros Roland és
Horváth Tibor I. helyezést ért el.
Június 6.
A Babits Mihály Általános Iskola 1. osztályos tanulója, Perkátai Emma nyerte
a június elején Pécsett rendezett Régiós mini teniszbajnokságot.
Június 16-18.
Lengyelországban, Varsó városában az Atlétikai Club Szekszárd versenyzője,
Valkay Tamás, a Nemzetközi Gyermek Bajnokságon 60 m síkfutásban 2. helyezést ért el.
Június 18.
19. alkalommal rendezték meg az OTP Junior-Adidas Streetball fesztivált. Az
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utcai kosarasok legnépszerűbb vidéki helyszínén több mint 100 csapat pattogtatta a labdát a gimnázium és a múzeum közötti útszakaszon felrajzolt pályákon. A programot gyermekjóléti nap és zenés-táncos kísérő műsorok színesítették. A rendezvényt a város és a sportcsarnok közösen szervezte.
Június 27–29.
Nyíregyházán az Ifjúsági és Junior Országos Bajnokságon Németh Zoltán a junior korosztály magasugró versenyében 200 cm-es eredménnyel második helyen
végzett. Eredményével meghívást kapott a magyar nemzeti válogatottba. Július
2-án Eszéken öt nemzet válogatott viadalán képviselhette a magyar nemzeti
színeket.
Június
Gyurkó László a Vízmű Se kiválósága a 113. országos úszósport felnőtt bajnokságon négy számban is döntőbe került. Ezzel az országosan kiemelkedő eredménnyel Szekszárd úszósportjának is dicsőséget szerzett.
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület versenyzői júniusban két 2. helyezéssel
gyarapították éremgyűjteményüket: az Időfutam Országos Bajnokságon Ács
Vince, az Országúti Országos Bajnokságon Frey Tímea szerepelt szépen.
Július 8–9.
A 37. Gemenc nagydíjon hat ország kerekesei – szlovákok, horvátok, szerbek,
románok mellett egy-egy ausztrál illetve argentin – vettek részt a magyar versenyzők mellett. A végső győztes Csomor Zoltán lett, aki a pénteki nagy országúti és a szombati hegyi egyenkénti indítású versenyen is első helyezést ért el. A
szekszárdi versenyzők a jövőre nézve biztatóan szerepeltek.
Július 18–19.
A Gemenc Judo Klub a serdülő világkupa győri versenyén megnyerte a klubversenyt. Súlycsoportjában Ács Balázs és Mátics Anrdrás első, Berlinger Gábor és
Sárecz Márton harmadik lett.
Július 29–31.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület 13 versenyzője jutott el válogató verseny
után az országos bajnokságra, melyet Sukorón rendeztek meg gyermek, kölyök,
serdülő kategóriában. A 13 versenyző közül heten kaptak érmet. Közülük
Märcz Tamás kajakos 1200 méteren aranyérmes lett. Poszpicz Viktória a bajnokságon 3. helyezést ért el. Edzője: Jámbor Attila.
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Augusztus
A floridai Tampában megrendezett sárkányhajósok versenyén 2000 méteren világbajnoki győzelmet, 1000 méteren pedig vb. 3. helyezett lett a magyar hajó. A
győztes válogatott csapat tagja a szekszárdi Farkas András, aki tavaly érettségizett az I. Béla Gimnáziumban, s jelenleg Budapesten végzi felsőfokú tanulmányait.
Ács Vince, a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület versenyzője az Országúti
Országos Bajnokságon 2. helyezést érte el.
Az augusztusban Fadd-Domboriban szervezett Triatlon Gyermek, Serdülő,
Sprint Országos Bajnokságon a Dynamic Triatlon Club több versenyzője is a dobogóra állhatott. Ezüstérmesek: Ifj. Czencz Péter, Aratóné B. P. Csilla, Zákányi Tamás, Csankó Dávid, Csankó Géza, Kapitány Krisztina, Szélné Bajor Ágnes
Augusztus 6.
Az 56. Nemzeti Vitorlázórepülő Bajnokságnak és a 21. Gemenc Vitorlázórepülő
Bajnokságnak az őcsényi repülőtér adott otthont. A két hétig tartó versenyen
negyvenen indultak. A női válogatott legeredményesebbje a szekszárdi Diófási
Orsolya, a házigazdák versenyzője volt.
Augusztus 6–7.
Ünnepélyes keretek között adták át az új 240 millió forintos városi hozzájárulással épült szekszárdi atlétikai pályát, amely rendezvény egyúttal a 116. atlétikai magyar bajnokság megnyitója is volt. A nagy jelentőségű esemény védnöke
volt Bánki Erik, az országos sport és turisztikai bizottság elnöke, Gyulai Miklós a MASZ elnöke, Horváth István Szekszárd polgármestere, Gécsek Tibor Európa-bajnok kalapácsvető. A két napon 38 versenyszám hazai női és férfi versenyzői vetélkedőjét szemlélhette a hazai közönség. Csillag Balázs versenyigazgatót sportpályafutásáért és a 2002-ben 5000 méteres síkfutásban felállított országos csúcsáért ajándékban részesítették. Versenyigazgatói feladatának ellátásáért elismeréssel mondott köszönetet Juhász Sándor, a versenybíróság elnöke és
Dornbach Ildikó szövetségi kapitány.
Szeptember
László-Varga Zsuzsanna a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója dr.
Haag Éva szekszárdi alpolgármesternek adta át jelképesen a volt Dózsa stadion
épületeit és környékét városi tulajdonba. Ezzel több évtizede húzódó városi
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igény zárult le sikerrel.
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület színeiben versenyző Ács Vince,
Januskó Zsolt a Kritérium Országos Bajnokságon I., Steig Gábor II ., Frey Tímea III. helyezést érte el. A Páros Országos Bajnokságon Ács Vince és Kiss Balázs I. helyezést ért el.
Szeptember 3.
A II. Amerikai Foci Aréna Kupa 8 csapatos egész napos tornáján a szekszárdi
Bad Bones csapat III. helyezést ért el. A csapat védője Glavocsevics Alex a torna egyik különdíjasa lett. Ez az eredmény lehetővé teszi a más csapat által rendezett tornára való meghívást.
Szeptember 9–10.
A II. Szekszárdi Nagy Sportágválasztónak ismét a Városi Sport és Szabadidőközpont adott helyet. A Sportélmény Alapítvány szervezésében közel 50 sportágat próbálhattak ki az érdeklődők pénteken és szombaton. Szekszárd és környéke sportegyesületei mutatkoztak be a rendezvényen.
Szeptember 11.
A Tolnán megrendezett népszerűsítő maratoni versenyen a Szekszárdi KajakKenu Egyesület 35 tagja vett részt Jámbor Attila edző vezetésével. A benevezettek közül heten értek el érmes helyezést, kezdő fiú 500 méteres kategóriában
Barabás Dominik első helyen végzett.
Szeptember 14–18.
A budapesti Hősök terén megrendezett Nemzeti Vágta rendezvényen Szekszárdot Tímár Zsuzsanna képviselte, a 4 éves mén Apple Stone nyergében. A részvételi lehetőséget az Ópusztaszeren megrendezett elő verseny második helyezettjeként szerezte meg.
Szeptember 17.
A Kaposvár melletti Deseda tavon megrendezett Vígh Sándor Emlékverseny tíz
száma közül kajak duatlonban ötöt szekszárdiak nyertek meg. Aranyérmes lett
Merczel Marcell, Halmai Eszter, Balogh Zsófia, Barabás Dominik és Ács Anna.
Emellett még 7 dobogós hely jutott a szekszárdi utánpótlás kajakosoknak.
Szeptember 17–18.
A Puskás Stadionban rendezett Összetett Országos Bajnokságon a Szekszárdi
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Atlétikai Klub Sportegyesület junior tízpróba csapata megvédte országos bajnoki címét. Az aranyérmes csapat tagjai: Németh Zoltán, Gujás Bence és Söptei
Tamás. Németh Zoltán egyéniben kiváló 6000 pont feletti eredménnyel második
helyen végzett.
Szeptember 24–25.
A Tatabányán rendezett Serdülő Országos Bajnokságon a Szekszárdi Atlétikai
Klub Sportegyesület két ezüstérmet szerzett. Ludwig Róbert a 14 éves fiúk távolugrásában, Ignácz Dániel a 13 éves fiúk rúdugrásában állhatott fel a dobogó
második fokára.
Október 1.
A Gyermek Országos Bajnokságon atlétika sportágban Pap Endre 1000 méteres
síkfutásban, Csatlós Attila kislabdahajításban szerzett ezüstérmet.
Október 2.
Az Országos Gyermek Csapat Bajnokságon 60 m síkfutásban I. helyezést ért el
Kugli Ákos, 60 m gátfutásban I. helyezést ért el Valkay Tamás, 4x50 m-es váltóban I. helyezést ért el Kugli Ákos, Valkay Tamás, Fehér Nándor, Merc Kevin,
valamint az összetett csapatversenyen Kugli Ákos, Valkay Tamás, Fehér Nándor, Merc Kevin, Csatlós Attila, Papp Endre szintén aranyérmet tudhatott magáénak. A versenyzők az Atlétikai Club Szekszárd színeiben indultak.
Október 15.
A Budapesten megrendezett Ifjúsági Csapatbajnokságon a Gemenc Judo Klub
Egyesület csapata sporttörténeti sikert elérve első helyet szerzett. Felkészítő
edzők: Szepesi József, Szepesi Dávid és Patyi Károly voltak.
Október
-Borkai Zsolt a MOB elnöke, az egykori tornász világbajnok volt a Szekszárdi
Vállalkozói Szalon vendége. Előadásában a sportirányítás átalakításáról, a
MOB feladatairól és a készülő új sporttörvényről tájékoztatta az érdeklődőket.
-Nagyernyei Bence (U19) a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület kerékpárosa taktikus versenyzéssel nyerte meg a Parád–Kékestető közötti 17 km-es
Hegyi Országos Bajnokságot. A fiatalabbak (U17) 13 km-es távján másodikként
ért célba Fábián Ábel.
-A Gemenc Judo Klub Egyesület 1995–97-es születésű serdülőiből álló csapat a
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Budapesten lezajlott ifjúsági országos csapatbajnokság győzteseként tért haza.
Október–november
A szekszárdi székhelyű Sportélmény Alapítvány már negyedik alkalommal és
nagy sikerrel rendezte meg a Baron von Twickel Mezei futóverseny-sorozatot. A
sötétvölgyi állomás egyben országos válogató verseny is volt az Európabajnokságra.
November
Tizenhárom évet számláló autóversenyzői pályája legnagyobb sikerét aratta Fekete Krisztián szekszárdi pilóta a Pi-Do Racing Team versenyzője. A gyorsasági országos bajnokság E csoportjában /Formula autók/ nem csak a magyar bajnoki címet gyűjtötte be meggyőző teljesítménnyel, de a FIA Közép-európai zónakupájában sem talált legyőzőre a 280 lóerős Tatuus Mugen Honda autójával.
Hudanik Antal a Garay János Általános Iskola oktatás technikusa négy alkalommal is felállhatott a dobogó harmadik fokára a németországi gyorstávírász
világbajnokságon a 23 országból érkezett versenyzői mezőnyben.
November 4 –5.
A Sipos Márton emlékverseny megrendezésére 32. alkalommal került sor Szekszárdon. A hagyományos gálán Trnava, Ada, Zombor és Zenta csapata is képviseltette magát. Pécsről, Dunaújvárosból, Siófokról is érkeztek úszók. A megyéből
a szekszárdiak mellett bonyhádiak és dombóváriak is részt vettek a versenyen.
November 6.
A Szekszárdi Gemenc Judo Klub versenyzői jól szerepelt a Sportcsarnokban
megrendezett országos serdülő cselgáncs bajnokságon. Első helyet szerzett Pető
Réka és Mátics András. Sárecz Márton második, Patyi Károly és Berlinger Gábor, Ács Balázs harmadik lett. Edzők: Szepesi József, Szepesi Dávid és Patyi
Károly.
November 12.
Több mint ezer néző volt kíváncsi az Unio Boksz Team ökölvívó szekszárdi
sportcsarnokbeli gálájára. Az érdeklődőknek nagyszerű élményben volt részük,
amelyet megkoronázott, hogy Halász Gábor technikai KO-val győzedelmeskedett a szlovákiai magyar Szalai Viktor ellen.
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November 21.
„Kivan a 2 kerekem” rajz,- és fotópályázatra beküldött munkákból nyílt kiállítás a Szekszárd Városi Sport,- és Szabadidőközpontban. A pályázat „a kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szekszárdon projekt keretében az Új Széchenyi Terv és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával” valósult meg. A pályázat díjait Bucsányi Dávidnak (I.), Kaiser Ferencnek (II.) és Bakó Dávidnak (III.) Csillag Balázs, a sportcsarnok igazgatója adta
át.
December 3.
Budapesten a Felnőtt Országos Csapatbajnokságon a Gemenc Judo Klub fiatal
csapata számos nem várt győzelemmel a III. osztályos bajnokság győztese lett.
Edző és csapattag: Szepesi Dávid.
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XI. Díjak, elismerések
Február 5.
A Garay János Gimnázium a tehetségazonosítás és segítés terén végzett munkájáért a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja elismerést kapta.
Március 15.
Batthyány-Strattmann László-díjban részesült dr. Muth Lajos, a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza főigazgató-főorvosa több évtizedes kimagasló munkássága elismeréseként. Az életmű díjat dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és dr. Jávor András közigazgatási államtitkár adta át.
Március 15.
A nemzeti ünnep alkalmából a belügyminiszter Bohli Antalnak, a Tolna megyei
Mérnökkamara elnökének Pro Regio díjat adományozott.
Április 6.
Európai Borkultúra-díjat vett át Heimann Zoltán szekszárdi borszakértő
Stuttgartban. Baden-Württemberg tartomány exkluzív rendezvényén Bernhard
Prinz von Baden az Európai Borszakértő kategória nyertesét köszöntötte a borász személyében.
Április 16.
Az Éva Női Magazin díját, a Sikeres Vállalkozó díjat ez évben Mészáros Andrea, a Kék Madár Alapítvány ügyvezetője nyerte el.
Május 21.
A Honvédelem napja alkalmából Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Címet
adományozott Hende Csaba honvédelmi miniszter a szekszárdi nyugállományú
alezredesnek, Kovács Jánosnak.
Június 15.
Szeri Árpád, a Tolnai Népújság munkatársa kapta ebben az évben a Csányi
László emlékplakettet, amelyet dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei Önkormányzat
alelnöke adott át.
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Július
Palotásné Kővári Terézt, a Tolna Megyei Kormányhivatal vízgazdálkodási főfelügyelőjét a Tolna Megyei Mérnöki Kamara közgyűlésén Kőrösi Miklós-díjjal
tüntették ki, a szakmában elismerést kiváltó több mint száz konkrét tervezői,
szakértői munkája elismeréseként.
Augusztus 20.
-A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje /polgári tagozat/ posztumusz kitüntetésben részesült néhai Töttös Pál, a POFOSZ Tolna Megyei Szervezet elnöke.
-Dr. Klamár István ny. rendőrezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
Hivatalának vezetője a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Katonai Tagozata kitüntető díjat vette át.
-Dr. Hadházy Árpádné, a Tolna Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságának osztályvezetője a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Államalapító királyunkat, Szent Istvánt köszöntő ünnepi szekszárdi program
nyitányaként Bacsmai László plébános méltatta a szentté avatott király uralkodásának legfontosabb eseményeit, cselekedeteit. A mise Balázsi Zoltán református és Sefcsik Zoltán evangélikus lelkipásztorral együtt megtartott ökumenikus kenyérszenteléssel zárult. Az ünnepi események a Garay János Gimnázium
dísztermében folytatódtak, ahol Horváth István polgármester köszöntője után
átadták a városi kitüntetéseket. A rendezvényen közreműködött Lozsányi Tamás/zongora/ Müller Beáta, Barsi Orsolya és Eszterbauer Kata/ének/. A hagyományoknak megfelelően Horváth István megszegte a nemzeti színű szalaggal
átkötött megszentelt új kenyeret, amellyel a Bartina Néptánc Egyesület tagjai
megkínálták a jelenlévőket. A programhoz kapcsolódó esemény volt este a Prométheusz parkban bemutatott, a Giuseppe Verdi eredeti művét felhasználva
Elton John és Tim Rice által írt Aida című musical előadása. Az egész napos
program tűzijátékkal zárult.
Pro Urbe Szekszárd kitüntetésben részesült
Dr. Szily Ferenc, a Balassa János Kórház ma is dolgozó radiológus főorvosa hat
évtizedes, fáradságot nem ismerő, áldozatos munkájáért.
Közjóért díjat kapott
-Stölkler Erzsébet, a karitatív feladatokat ma is ellátó, nyugalmazott kórházi
ápolónő
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-Ferenc Vilmos kertészmérnök, a 35 éves Dicenty Dezső Kertbarát Kör alapító
elnöke, számos városi borünnep elindítója.
-Eszterbauer János, a szekszárdi borászok összefogásán fáradozó borász, a
Szekszádi Borászok Céhének elnöke, a szekszárdi Borvidék Kht. felügyelő bizottságának tagja.
-Béresné Kollár Éva jelentős karitatív tevékenységet folytató, az országosan elismert, kiváló eredményekkel rendelkező, 16 éves múltú Tücsök Zenés Színpad
Egyesület művészeti vezetője.
Szekszárd Javáért kitüntetést kapott
-A szekszárdi Rotary klub, amely rendszeres támogatója karitatív szervezeteknek, a Csurgó és a Bartina keresztek helyreállításának megszervezője. A díjat
Letenyei László, a klub soros elnöke vette át.
-Jantner László aranykoszorús fényképész, a Jantner fotó családi vállalkozás
vezetője, évtizedek óta számos szekszárdi esemény művészi megörökítője.
-Fritz Borház és Panzió a városért folytatott évtizedes munkásságának elismeréseként. A díjat Fritz József ügyvezető vette át.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Klézli János-díját dr. Józan
Jilling Mihály elnök adta át Friedmann Tamás vízépítő szakmérnöknek, aki jelentős szerepet játszott a Wunderland Óvoda felújításában és az izraelita ravatalozó helyreállításában.
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Roma Nívódíját Sárközi János
József elnök az árvízkárosultak megsegítéséért, számos sportrendezvény támogatásáért Kovács Ferenc építési vállalkozónak adta át.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat által alapított díjakat a Tamásiban megrendezett Megyenapon dr. Puskás Imre elnök adta át.
„Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja” elismerésben részesült
-Gerván Kázmérné, a Szent László TISZK szakmai igazgatóhelyettese, a szakképzés területén nyújtott innovatív pedagógiai és szakmai tevékenységéért.
-Földes Gyula főtanácsos, a Tolna megyei diáksport érdekében végzett több mint
25 éves kiemelkedő vezetői, szervezői munkájáért.
-Matókné Misóczki Mária iskolaigazgató oktatói, nevelői tevékenységéért, a
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kistérségi közoktatás és a kompetenciaalapú oktatás regionális szintű szervezésében vállalt kezdeményező szerepéért.
A Tolna Megyei Önkormányzat elismerő oklevelét Istenes László kapta a röplabda sportág népszerűsítése érdekében végzett munkájáért.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a „Tolna Megye
Németségéért nívódíjat adományozott Waffenschmidt Ibolyának, aki a megyében élők szociális ellátásában végezte több évtizedes munkáját, valamint Bernhard Mollnak, aki a tauberbischofsheimi Albert Schweitzer Kórház és a Tolna
megyében működő egészségügyi intézmények partner kapcsolatainak kialakításában nyújtott segédkezet. Az elismeréseket dr. Józan-Jilling Mihály az önkormányzat megyei elnöke adta át.
- A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat új alapítású „Tolna Megye
Cigányságáért” nívódíját Orsós Zoltán rendőr százados vette át Sárközi János
Józseftől a kisebbségi önkormányzat elnökétől.
Október
Az Önkéntesség éve, a Caritas Hungarica fennállásának 80., ujjászervezésének
20. évfordulója alkalmából az Országos Katolikus Karitasz dicsérő oklevéllel
ismerte dr. B. Tóth Mihályné, dr. Pasztarak Erzsébetnek, a Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány vezetőjének fáradhatatlan szorgalommal végzett önkéntes
karitatív munkáját.
November 11.
A 8. Mecénás Díj átadásának ünnepségét a Garay János Gimnázium dísztermében tartották meg. A rendezvényen Csillagné Szánthó Polixéna, a közgyűlés
humán bizottságának elnöke 121 általános és középiskolás tanulónak, 59 felkészítő tanárnak és 4 csoportnak adta át a díjat. (Részletes névsor a Szekszárdi
Vasárnap november 20-i számában olvasható.)
November 18–20.
Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes a csehországi Pribyslavban, a nemzetközi minősítő versenyen gyermek, ifjúsági és felnőtt
kategóriában kiemelt arany minősítést ért el.
November 23.
-Az Sz+C Stúdió Kft. nyerte el az Üzleti Etikai Díjat középvállalat kategóriában. A díjat Demcsák Mária és László Ervin professzor adta át Budapesten.
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- A Magyar Vidék Országos ’56-os Szövetségtől Darvas Ferenc 1956-os Jubileumi Érdemrend kitüntetést kapott.
November 25.
A megjelenteket Fajszi Lajos, a Vállalkozók Országos Szövetségének Tolna megyei elnöke köszöntötte a PTE Illyés Gyula Kar épületének aulájában a Prima
díj, valamint az „Év Tolna Megyei Vállalkozója” díj átadási ünnepségén. Köszöntőt mondott dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának főtitkára. A ceremónián részt vett dr. Pálos Miklós, a Tolna Megyei Önkormányzat alelnöke és Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város alpolgármestere. Ünnepi beszédet mondott László-Varga Zsuzsanna a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója. 2011-ben Prima díjat vehetett át Gáti Mariann képzőművész (Fadd), Lányi Péter zongoraművész (Szekszárd), dr. Katz Sándor matematikus tanár (Bonyhád), dr. Szabó Péter orvos (Várdomb). Az „Év Tolna
Megyei Vállalkozója” díjban részesült Farkas Márta, Futár Rajmund és Szigeti
István. Az „Év Vállalkozója” díjat december 2-án Budapesten a Művészetek
Palotájában vette át négy Tolna megyei vállalkozó: Korcsmár István, az AliscaBau Zrt. vezérigazgatója, dr. Szászi Ferencné, a Minerág Kft. ügyvezetője, Fodor Tibor, az Alisca Coop Kft. ügyvezetője, valamint Hámori Róbert, a Tolnai
Alimentál Kft. ügyvezetője.
-A Tudományos Újságírók Klubjának díját dr. Almár Iván és felesége, a Garay
János Gimnázium egykori diákja, dr. Illés Erzsébet csillagász, űrkutató, a fizika
tudományok doktora, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének főmunkatársa kapta. A Nemzetközi Csillagászati Unió munkásságuk
elismeréseként a két, Sárneczky Krisztián által 2004-ben felfedezett kisbolygót
191856 Almáriván és 191857 Illéserzsébet néven hagyta jóvá.
-Szekszárd a művészet erejével emlékplakettet kapott Szabó Lászlóné Márton
Judit és Farkasné Enyedi Gyöngyi, a Garay János Általános Iskola és AMI tanára kimagasló néptáncos tevékenységéért.
December 2.
A budapesti Lila Körte Kávézóban megtartott díjátadón kihirdetett eredmény
szerint az Év Kávéháza 2011-ben címet mind a közönségdíj, mind a szakmai díj
kategóriában a szekszárdi Kávé Házának (Csatári út 16.) ítélték oda. Az „ÉV
Baristája” szakmai díj is Szekszárdra került, azt Tóth Sándor vehette át. A
győztesek a következő évi eredményhirdetésig viselhetik a címet és bemutatják
68

Munkapéldány

őket a KÁVÉKORZÓ portálon
December
-Vida Pétert 2011-ben a Magyar Bor Akadémia döntése értelmében az „Év bortermelője” díjjal tüntették ki Budapesten, a Vörösmarty téren. Az Akadémia a
rendkívül sok jelentkező közül az öt legtöbb jelölést elnyert pályázóból választotta ki a győztest. Külön dicsőség a szekszárdiaknak, hogy az öt legjobb között
szerepelt még Heimann Zoltán és Dúzsi Tamás is.
-Az Ókortudományi Társaság a középiskolai tanárok munkájának elismerésére
alapított Faludi Szilárd-díját dr. Gesztesi Enikő, a Garay János Gimnázium tanára kapta, akinek diákjai az elmúlt évtizedben tizenötször kerültek az OKTV
versenyek első húsz helyezettje közé és 11 tanuló jutott el Olaszországba, az
arpinói Cicero-versenyre a magyar csapat tagjaként.
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XII. Emlékezések, évfordulók
Január 12.
A II. világháborús emlékműnél városi megemlékezést tartottak a doni áttörés
68. évfordulóján, amelyen dr. Haag Éva alpolgármester idézte fel a tragikus
eseményeket. A művelődési ház és Szekszárdi Honvéd Hagyományőrző Egyesület szervezésében a Garay János Gimnázium diákjai szavalattal, Bacsmai László plébános imával adózott az elhunytak emlékének, majd koszorúzásra került
sor.
Január 21.
Tisztelgő főhajtással emlékeztek dr. Hadnagy Albert vármegyei főlevéltárnokra
születésének 110. évfordulóján szülőhelyén, Székelyudvarhelyen.
Március 8.
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémián végzett egykori katonatisztet,
a 90 esztendős Ranga Ferencet köszöntötte születésnapján a Honvéd Hagyományőrző Egyesület helyi szervezetének elnöke, Kovács János és a város nevében Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző.
Május 29.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hősök Emlékünnepén
megemlékezést és koszorúzást tartott a Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Szekszárdi Szervezete és a Schola Caritatis Cserkészcsapat közreműködésével az
I. és II. világháborús emlékműveknél a művelődési ház szervezésében, ahol a
képviselő-testület nevében megrázó beszédet mondott Csillagné Szánthó Polixéna.
Június 4.
A Nemzeti összetartozás napján több százan emlékeztek meg a trianoni békediktátum 91. évfordulójáról, amelyen beszédet mondott Horváth István polgármester, közreműködtek az I. Béla Gimnázium diákjai és a Szaggató zenekar.
Július 4.
Érettségijük 70. évfordulóját ünnepelték a Garay János Gimnázium egykori diákjai: dr. Nedók Ferenc, dr. Németh Pál, Schneringer Márton és Ranga Ferenc.
Emlékeztek egykori tanáraikra, karriert befutott osztálytársaikra: Mészöly (akkor még Molnár) Miklósra, Szilágyi Dezsőre, Malonyai Dezsőre.
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Július
A 101 éves Tóth Nándornét, Juci nénit felkereste és köszöntötte Mészáros Lázár utcai otthonában Horváth István polgármester.
Október 6.
A Magyar Nemzetőrök Tolna Megyei Szervezetének díszőrségi felvonulásával
kezdődött, majd a Himnusz elhangzása után a Garay János Általános Iskola és
AMI felső tagozatos diákjai adtak elő Morvainé Bíró Ildikó felkészítő tanár
szervezésében igényes emlékműsort a 162 éve Aradon kivégzett vértanúk emléke
előtt tisztelegve. A Szózat elhangzása után Szekszárd képviseletében dr. Haag
Éva alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke és dr.
Horváth Kálmán képviselő rótta le kegyeletét a ’48-as emlékmű előtt. A következőkben a város oktatási intézményei, a Városi Rendőrkapitányság és a Magyar Nemzetőrök Tolna Megyei Szervezete helyezett koszorút az emlékmű elé.
November 4.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc vérbefojtásának 55. évfordulóján a
Szent István téri emlékműnél tartott csendes megemlékezésen tucatnyian gyújtottak gyertyát és mécsest a mártírok emlékére. Az emlékezők között volt a város
képviseletében dr. Haag Éva és Ács Rezső alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna, Kővári László, Lemle Béláné, Máté Péter és dr. Tóth Gyula önkormányzati képviselő.
Október 23.
A POFOSZ megyei szervezetének ünnepi közgyűlésével kezdődtek az 1956-os
forradalom 55. évfordulójának megyei megemlékezései. Egy perces néma felállással tisztelegtek Töttös Pálnak, a szövetség közelmúltban elhunyt megyei elnökére emlékezve. Az összegyűlteket dr. Pálos Miklós a megyei közgyűlés alelnöke
köszöntötte. Az ünnepségen Ranga Ferenc és Rendás Tamás a POFOSZ Érdemkereszt arany, Gyulai István pedig az ezüst fokozatát vette át. A résztvevők megkoszorúzták a városháza földszintjén az ’56-osok emléktábláját. Ezt
követően a Mikes utcai emlékműnél folytatódott az emléknap programja. Horváth István polgármester beszéde után a Szent László Szakképző Iskola Vendéglátó Szakképző Tagintézmény diákjainak színvonalas műsora következett. A
forradalom emlékét Kirsch János katolikus diakónus és Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész áldotta meg. A kegyelet virágainak elhelyezésével zárult az ünnepség. Délután Földesi Lajos karnagy vezetésével a Szekszárdi Kamarazenekar
adott koncertet a belvárosi templomban.
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December 17.
A 2003-ban elhunyt dr. Rosner Gyula régész, múzeumigazgató 75. születésnapjára rendezett emlékünnepséget családja, Paks Város Önkormányzatának, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és a Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének támogatásával. Az ebből az alkalomból megjelent kiadványban,
valamint Pakson és Szekszárdon megtartott megemlékezésen a megyei közgyűlés
elnöke, Szekszárd és Paks polgármestere méltatta dr. Rosner Gyula tevékenységét. Munkásságáról tartott előadást Szekszárdon dr. Visy Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Régészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója, Kaczián János, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke, Liebhauser János a megyei könyvtár igazgatóhelyettese és Csepeli István keramikus. A kiadvány a
Schubert Grafikai Stúdióban készült.
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XIII. Neves halottaink
Március 4.
40 éve hunyt el Szabó Dezső (*Siklós 1888- †Szekszárd, 1971) festőművész.
Rajztanári oklevelének megszerzését követően a budapesti Képzőművészeti Főiskolára járt, majd a müncheni akadémián képezte magát. Tanítómesterei Ferenczi Károly, Franz Stuck és Kálmán Péter voltak. Először Szekszárdon élt,
majd Budapesten folytatta művészi tevékenységét. 1911-től naturalista alakos
és tájképeket állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban. 1966-ban
Szekszárdon rendeztek alkotásaiból nagy retrospektív tárlatot. 1930-ban Halmos Izidor-díjat, 1931-ben Balló Ede alapítványi-díjat kapott.
Március 6.
155 éve halt meg Bezerédj István (*Szerdahely, 1796. október 28. – †Hidjapuszta 1856. március 6.) reformkori politikus, kiváló szónok, Tolna megye országgyűlési követe, az első önként adózó nemes.
Június
Nyakas István (*1923 – †2011)
Elment a Tolna megyei sportújságírás nagy doyenje, akinek neve összeforrt szűkebb hazánk sporttörténetével, aki a megyét bejáró krónikásként, hiteles újságíróként tudósította a lapokat.
Július 3.
Töttös Pál (*Szekszárd, 1920. július 3. – † Szekszárd, 2011. július 3.) közgazdász, a POFOSZ Tolna megyei elnöke. Jobb módú gazdálkodó család gyermeke
volt, aki az általános iskolát és a középiskola egy részét Szekszárdon végezte. A
kunszentmiklósi református gimnáziumban maturált. Főiskolai végzettséget
Budapesten a József Nádor Közgazdasági Egyetemen szerzett. 1943-ban behívták katonának, - végül a Garam menti fronton megsebesült. Németországban
Ingolstadtban, a korábban oda telepített Kecskeméti Honvéd Kórházban ápolták felgyógyulásáig. Kempten városban került amerikai fogságba, majd az ulmi
fogolytáborba. 1946-ban tért haza. 1947-ben barátaival megalapították a Tolna
Megyei Kisgazdák Szövetkezetét, amely a „fordulat éve után” fokozatosan megszűnt. Édesapját 1949-ben letartóztatták, majd őt is vád alá helyezték, de végül
felmentették. Később is perbe fogták „beszolgáltatás elmulasztása” címén, de ismét felmentették. 1956-ban a Szekszárdi Nemzeti Bizottság alelnökének választották. A forradalom leverése után Székesfehérvárra, majd Veszprémbe menekült, itt tartóztatták le, s börtönbe került. 1957 szeptemberében rabszíjon
73

Munkapéldány

hozták Szekszárdra, ahol szabadlábra helyezték, de nem hagyhatta el a várost.
1961-ben tudott elhelyezkedni a Volán Vállalathoz, ahol 1980. augusztus 12-ig,
nyugdíjaztatásáig dolgozott. 1989 szeptemberében alapítója volt a Tolna Megyei Ellenzéki Kerekasztalnak. 1989. október 23-án szabadtéri rendezvény keretében egy kopjafa felállításával emlékeztek 1956-ra. Ezen időponttól a POFOSZ Tolna Megyei Szervezetének 5 évig alelnöke, majd haláláig elnöke volt.
2006-ban munkásságáért Pro Urbe díjat kapott, majd a debreceni nagytemplomban a Szent György-rend lovagjává avatták. 2011. augusztus 20-án a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje /polgári tagozat/ posztumusz kitüntetésben részesült.
Október 13.
Bazsonyi Arany festőművész (*Gyulaj, 1928. január 23. – †Dömsöd, 2011. október 13.) a budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult 1948-1951 között. Mivel szüleit kulákokká nyilvánították, el kellett hagynia a főiskolát. Tanítói képesítést 1952-ben Dombóváron szerzett. Tanított Pusztahencsén és Dunabogdányban. Vecsési Sándor festőművésszel 1954-ben kötött házasságot. Első önálló kiállítása 1964-ben Budapesten a Fényes Adolf teremben volt. Tolna megyéhez egész életében szeretettel és hűséggel kötődött. Hetven festményből és közel
200 grafikából álló gyűjteményét a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak ajándékozta 2002-ben. A következő évben „Emlékező” című alkotását Ozora községnek adományozta. Számos településnek (Ozora, Pusztahencse, Dömsöd) volt
díszpolgára. Dömsödön helyezték örök nyugalomra.
Október 30.
Hazafi József újságíró (*Szekszárd-Szőlőhegy, 1947. augusztus 22. – †2011.
október 30.) Szekszárd Szőlőhegyen született. Eredeti szakmáját, az esztergályosságot fiatal korában cserélte fel az újságírással. 1974-től dolgozott a helyi
megyei újságnál, egészen betegsége okán történt nyugdíjazásáig. Ekkor már az
újság főszerkesztő-helyettese volt. Írásaiból született – Atomerőmű a Duna
partján, Csikócsapat, Szembenéző, Lóki mester történetei – négy megjelent kötete. Dolgozott a Szekszárdi Vasárnapnak is, írt országos lapokba, nyugdíjasként
főszerkesztője volt a Tolna városi Tolnai Hírlapnak.
Az Aranykönyv szerkesztő bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula, Dr. Méry Éva, Németh Judit
Záradék:
Jóváhagyta Szekszárd MJV közgyűlése….sz. határozatával.
74

