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Városi Szent István-nap
SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

tisztelettel meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerőseit

A VÁROSI SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉGRE
ÜNNEPI PROGRAM

8.45 ÜNNEPI SZENTMISE a Belvárosi római katolikus templomban
9.30 Ökumenikus kenyérszentelés, áldás a templomban

Celebrálják: Bacsmai László katolikus plébános
Balázsi Zoltán református tiszteletes
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész
Orgonán közreműködik: Koller Tamás

10.00 Levonulás a szentelt kenyérrel 
a Művészetek Házába a Bartina Néptánc Együttes és az Ifjú
Szív Táncegyüttes kíséretében

10.00 TÉRZENE a Szekszárdi Gitárkvartett előadásában (Művészetek
Háza előtt)Művészeti vezető: Csele Lajos

10.30 ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS a Művészetek Házában
HIMNUSZOK • Ünnepi beszédet mond és a díjakat átadja: Horváth Ist-
ván, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere • Az Aranykönyvi be-
jegyzés közzétételének bejelentése • A Pro Urbe Szekszárd emlékpla-
kettek átadása • A „Közjóért” kitüntető díjak átadása • A „Szekszárd
javáért” kitüntető címek átadása • A „Klézli János Nívódíj a Szek-
szárdi Németségért” díj átadása. A díjat átadja: dr. Józan-Jilling Mihály, a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke • A „Roma Nívódíj” át-
adása. A díjat átadja: Sárközi János József, a Szekszárdi Roma Hagyományőrző és
Diáksport Egyesület elnöke • A megszentelt, megáldott új kenyér megszegé-
se, kenyérosztás • SZÓZAT

AZ ÜNNEPI MŰSOR SZEREPLŐI:
Csötönyi László versmondó, Jakab Lászlóné népdalénekes, Karácsonyiné Müller
Beáta énekművész, Lang Ottília énekművész, Lozsányi Tamás orgonaművész,

Lozsányi Soma, a Liszt Ferenc Művészeti Iskola növendéke, Pálfi László, a
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának hallgatója 

Farkas Beáta és Orbán György műsorközlők

KÖZREMŰKÖDIK:
Bartina Néptáncegyüttes • Ifjú Szív Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes •

Szekszárdi Gitárkvartett

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS A PARRAG-SOUND CREATOR KFT.

2007. augusztus 19-én, vasárnap 21 órától 
a Béla király téren bemutatja

SZÖRÉNYI LEVENTE–
BRÓDY JÁNOS:

István,
a király 

rockopera Boldizsár Miklós: Ezredforduló című drámája 
alapján, a Mandala Dalszínház előadásában,

Varga Miklós és Vikidál Gyula főszereplésével
(A mű szerzői jogait a Zikkurat Színpadi Ügynökség képviseli,

producere: Rosta Mária)

A RENDEZVÉNYEN A RÉSZVÉTEL INGYENES!
(Esetleges rossz idő miatti esőnap kijelöléséről figyelje a későbbiekben megjelenő

tájékoztatókat!)

TÁMOGATÓK:

Tolnatáj
Televízió

Völgység-
Hegyhát
Takarék

Gemenc Cégcsoport,
Gemenc Autócentrum
Szekszárd

Tisztelt Vendégeink!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Ist-
ván, a király című rockopera szekszárdi előadásának társren-
dezője felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy az augusztus
19-én, 21 órakor kezdődő szabadtéri előadás során a Béla ki-
rály téren kizárólag állóhelyek lesznek, ülőhelyek elhelye-
zésére a rendezőknek nincs lehetőségük. Akik mégis így sze-
retnék megtekinteni a rockoperát, azok néhány méterrel
odébb, a Bezerédj utcában, a Relax Wellness Központ előtt
felállított kivetítőn megtehetik, amennyiben asztalt foglalnak
(tel: 74/510-448, 510-449).

A szervezők kérik továbbá a szekszárdi lakosokat, hogy a
várható nagy tömeg miatt – aki teheti – gyalogosan vagy tö-
megközlekedéssel közelítse meg a Béla király teret, hiszen
részleges útlezárások miatt bizonyos parkolókat nem hasz-
nálhatnak. A megértést köszönjük!



1. Javaslat jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás diszpécser szolgálat működteté-
sére
(188. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető

2. Gyermekétkezetési szolgáltatási szerző-
dés-tervezet
(199. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István iroda-
vezető

3. Javaslat a „DDOP – A hivatásforgalmú
kerékpáros közlekedés feltételeinek
megteremtése” című pályázaton történő
részvételre és a szükséges önerő biztosí-
tására
(200. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

4. Földhasználati szerződés az OMSZ
Légimentő Kht.-val 
(193. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

5. Javaslat Bátaszék és a Bátaszéki Kistér-
ség Önkormányzataival kötendő hulla-
dékgazdálkodási társulási megállapodá-
sok jóváhagyására
(191. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

6. Lemondás igénybe nem vett címzett tá-
mogatásról 
(198. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orbán Attila irodavezető

7. Szigetvári Speciális Gyermekotthon be-
ruházásának támogatása 
(196. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orbán Attila irodavezető

8. Hiányzó fedezet biztosítása az Ipari Park
területén megvalósuló beruházás pót-
munkájához
(194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Dr. Göttlinger István irodavezető

9. Felhatalmazás a Szekszárd, Széchenyi
u. 18–20. sz. alatti mélyparkoló önkor-
mányzati tulajdonrész értékesítésének
előkészítésére
(201. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: 
Horváth István polgármester

10. Szekszárdi Önkormányzat …./2007. (…)
rendelete a 2007. évi költségvetésről
szóló 6/2007.(III.1.) szekszárdi ör. mó-
dosításáról (tervezet) 
(197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Horváth István polgármester 

ZÁRT ÜLÉS:
11. Javaslat a 23/8 hrsz-ú ingatlan megvéte-

lére, valamint a 6415/1 hrsz-ú ingatlan
megosztására és értékesítésére
(202. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: 
Horváth István polgármester

A közgyűlés nyilvános ülésének előterjesztései a
www.szekszard.hu honlapon (Önkormányzat/
közgyűlés napirendjei) tekinthetők meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
2007. augusztus 21-én (kedden) 10 órakor

a Polgármesteri Hivatal konferenciatermében tartja

RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT,
melynek tervezett napirendi pontjai a következők:
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KÖZLEMÉNYEK – FELHÍVÁSOK

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester
II. sz. választókerület 

A hónap utolsó 
keddje 16–18 óráig
Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (volt 2. Számú Általános
Iskola) Szekszárd, Zrínyi u. 78.

JEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal 
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
V. sz. választókerület

A hónap utolsó 
keddje 16–17 óráig
Polgármesteri tárgyaló

DR. TÓTH GYULA képviselő
VI. sz. választókerület

A hónap harmadik 
hétfőjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4. sz. 

TÓTHI JÁNOS képviselő
XIII. sz. választókerület

Augusztus 27. 
(hétfő) 17–18 óráig
5. Számú Általános Iskola

JOBBAN ZOLTÁN képviselő
Augusztus 28. 
(kedd) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH JÁNOSNÉ képviselő
A hónap első és 
harmadik keddjén 16–18 óráig
Szent István Ház, Szekszárd,
Rákóczi u. 69.

DR. HADHÁZY ÁKOS
képviselő

A hónap utolsó 
péntekén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

DR. TÓTH CSABA ATTILA
képviselő

Augusztus 27. 
(hétfő) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

HORVÁTH LÁSZLÓ 
képviselő

A hónap harmadik 
keddjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Augusztus 30. 
(csütörtök) 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

SZEKSZÁRDI VÁSÁR ORSZÁGOS KIRAKODÓ-,
ÁLLAT- ÉS AUTÓVÁSÁR

AUGUSZTUS 26., SZEPTEMBER 9., 23.

TELJES KÖRÛ JELZÁLOGHITELEZÉS
LAKÁS CÉLRA, ADÓSSÁGRENDEZÉSRE, SZABAD FELHASZNÁLÁSRA
DÍJTALAN ÜGYINTÉZÉSSEL – kérésére akár otthonában is.

Telefon: 06-30/411-72-65 • kövecses.laszlo@ing.hu
KÖVECSES LÁSZLÓ ING Biztosító szerzõdött partner

EURO-ALAPÚ BEFEKTETÉS – garantált hozammal!

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE ÉS A 

MEGYEI VÖRÖSKERESZT NYUGDÍJAS
ALAPSZERVEZETE 

értesíti tagjait, hogy augusztus 27-én, hétfőn 10–13 óráig füstölt áru,
méz, tészta, étolaj, valamint ételízesítők árusítása lesz a Hunyadi u.
4. szám alatti épületben.

A Gemenc Szálló mögötti parkolóban lévő zöldségesnél a tagsági iga-
zolvány felmutatásával 30 kg/zsák burgonyát (120 Ft/kg) és 15
kg/zsák hagymát (150 Ft/kg) igényelhetnek 

A szervezet tagjai számára háztartási kisgépek javítását árenged-
ménnyel vállalja Csala Sándor, 74/312-224.

Névadó pályázat
Tisztelt Polgárok!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata névadó pályázatot hir-
det a június 21-i közgyűlésen megalapított közétkeztetési gazdasági
társaság elnevezésére. A városi tulajdonú cég profiljának megfelelő
szellemes, frappáns elnevezéseket 2007. augusztus 31-ig várjuk – a
beküldő nevének és címének feltüntetésével

– hagyományos (Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla ki-
rály tér 8.) vagy

– elektronikus levélben (postmaster@szekszard.hu), „Közét-
keztetés” jeligére.

A legjobb pályamunkát egy 5000 (ötezer) forintos ajándékutalvánnyal
jutalmazzuk.

Kérjük, amennyiben a városban parlagfûvel fertõzött
területet észlel, jelezze a következõ, ingyenesen hívható

(zöld) számon: 06-80/204-835! Köszönjük.

Tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kibővítette a
gyepmesteri ügyeletet. 2007. augusztus 1-jétől hétköznapokon 18
óráig, illetve szabadnapokon (szombat) 8 és 18 óra között is lehető-
ség van bejelenti a város közterületein észlelt elhullott állatokat, illet-
ve kóbor kutyákat.
A bejelentéseket a következő telefonszámon fogadja a gyepmester:
30/956-8209. Műszaki Iroda

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek
Közhasznú Egyesületének

következő összejövetele 2007. augusztus 28-án 14 órai kezdettel lesz
a szekszárdi kórház kultúrtermében. Az előadás címe: A diabetesz
veseszövődményei. Előadó: dr. Wagner Gyula főorvos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT TOLNA MEGYEI
TERÜLETI NYUGDÍJAS ALAPSZERVEZETE ÉS

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI
ÉRDEKSZÖVETSÉGE

értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy kedvezmé-
nyes áron megrendelhető burgonya: 80 Ft/kg, vöröshagyma: 100
Ft/kg – 2007. augusztus 16-tól szeptember 3-ig naponta 8-10 óráig, a Dó-
zsa Gy. u. 1. sz. alatt, valamint a Nyugdíjasok Területi Érdekszövetségnél
a Hunyadi u. 4. szám alatt, vagy a 06/70/ 264-3944-es telefonszámon.
Szállításról külön hirdetésben tájékoztatjuk kedves megrendelőinket. 



Három – az M6-os út
megépülésében érdekelt
– térség országgyűlési
képviselője, Braun Már-
ton, Horváth István
Szekszárd első embere
és Potápi Árpád Bony-
hád polgármestere, vala-
mint Hajdú János Paks
polgármestere szerda
kora délután különös
helyszínen tartott sajtó-
tájékoztatót. Mégpedig
az M9-es útnak azon a
pontján, ahol a tervek
szerint rácsatlakozik (rácsatla-
kozna valamikor) az M6-os út.
Mind a négyen felemelték hang-
jukat a kormány az útépítésekkel
kapcsolatos eljárása ellen, egy-
ben Tolna megye teljes mellőzése
miatt.

Potápi Árpád elmondta, hogy
Tolna megye gyakorlatilag egyetlen
vasat sem kapott az útfejlesztési

csomagból, ami 1100 milliárd fo-
rint. Egészen pontosan ebből a ke-
retből négy – többségében nem
tudni, hol vezet – út parányi szaka-
szainak például aszfaltozása törté-
nik meg. „Pedig itt is emberek él-
nek!” – mondta. Kijelentette azt is,
hogy veszélyben van az M6-os út
Dunaújváros–Szekszárd közti 67
kilométeres szakaszának megépí-

tése 2010-re. Braun
Márton hozzátette,
hogy megyénket ki-
hagyták a nemzeti
fejlesztési tervből,
nem épül tovább az
M9-es autóút, Dél-
Magyarországon
nem vezet át ko-
moly út, pedig –
mint tudjuk, ugyan-
csak szükséges len-
ne.

Hajdú János az
M6-os út építésének

akadályairól beszélt, s mint fogal-
mazott, ezért Paksot kiáltották ki
bűnbaknak. Pedig ők közreműköd-
nének az évekkel ezelőtt a testület
által elhatározott, s már félig kész
Paksot elkerülő út megépítésében,
ám a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium érveiket figyelembe
sem veszi, s eddig csupán látszat-
tárgyalások folytak a két fél között.

Azt is leszögezte, hogy az ellenke-
ző híresztelésekkel szemben Paks
jegyzője július 20-án már kiadta a
szakhatósági hozzájárulásokat. Te-
hát az M6-os e 67 kilométeres sza-
kaszának – amit a tervezettnél drá-
gábban, köz- és magánszféra part-
nersége (PPP) keretében épülne –
2010-re mindenképpen el kellene
készülnie, hiszen nélküle igen ne-
hézkes lejutni az Európa kulturális
fővárosa címet elnyert Pécsre.

Horváth István is létkérdésnek
nevezte az M6-os autóút megépíté-
sét, ám keserűen jegyezte meg,
hogy a szóban forgó szakasz költ-
ségét a kormány kivette az 1100
milliárdos csomagból. Leszögezte,
hogy a kormány hazardíroz a Tolna
megyében élőkkel. Szólt arról is vá-
rosunk polgármestere, hogy az
utóbbi időben több külföldi befek-
tető jelezte Szekszárdra települési
szándékát. De valamennyien kikö-
tötték, hogy ez akkor következhet
be, ha megépül az M6-os autóút.
Végül megjegyezte, hogy e létfon-
tosságú útnak a korábbi tervek sze-
rint már 2006-ra el kellett volna ké-
szülnie. V.H.M.
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„A kormány hazardíroz a Tolna megyeiekkel”

A térség országgyűlési képviselői és Paks egyhangú tiltakozása

Hajdú János, Potápi Árpád, dr. Braun Márton és Horváth István

Vízszállításra és oltásra is alkal-
mas járművel gazdagodott a
szekszárdi tűzoltóság: a vadonat-
új autó egy 1986-os Skoda-Liazt
küld nyugdíjba.

Augusztus 10-én Budapesten, az
Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság épületében tíz város
önkormányzatának képviselője és
hivatásos tűzoltóságának parancs-
noka vehette át egy-egy vízszállítás-
ra és oltásra is alkalmas jármű kul-
csait. Az egyenként 6900 literes tar-
tállyal rendelkező teherautó alvázát
és 420 lóerős turbó-dízel motorját a
Renault, míg Aquarius névre ke-
resztelt speciális felépítményét a

magyar Herosz Rt. gyártotta. A 60
milliós – tűzoltó zsargonnal élve –
szert pályázaton nyerték a lánglo-
vagok, az egyes önkormányzatok a
20 százalékos önrészt állták.

A jármű jelképes kulcsait
Sarkadi Ferenc alezredes, szek-
szárdi tűzoltóparancsnok és – a
fenntartó önkormányzat képvisele-
tében – dr. Faragó Ágnes hatósági
irodavezető dr. Ujhelyi Istvántól
vette át. Az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára köszöntőjében arról be-
szélt, hogy az elmúlt hetek, hóna-
pok történései bebizonyították,
hogy igenis szükség van új eszkö-

zökre, és reményének adott han-
got, hogy a 2010-ig fejlesztésre
szánt 12 milliárd forintból újabb
modern felszerelések beszerzésére
futja majd.

Szekszárd mellett Budapest, Da-
bas, Kecskemét, Körmend, Nagy-
kőrös, Ózd, Pécs, Székesfehérvár

és Veszprém gyarapodott egy új
tűzoltó autóval.

Az új „szert” – amelyet a kezelé-
sére kiképzett Halbaksz Ferenc őr-
nagy és Széles Szabolcs hadnagy
hoztak haza a fővárosból – csütör-
tökön 13 órakor mutatták be a saj-
tónak a laktanyában. –FL–

Új „szer” a tűzoltóság
garázsában

Hatvanmilliós vízszállítóval gyarapodott 
a szekszárdi járműpark

Tolna volt az utolsó megye, és
Szekszárd az utolsó megyeszék-
hely, ahol idáig még nem volt
McDonald’s étterem. A szekszárdi
gyorséttermet a cég egy franchise
partnere, a Peki Kft. működteti
majd, amely Kecskeméten már há-
rom McDonald’s-ot üzemeltet, s az
étteremlánc egyik legsikeresebb
partnere. A 327 négyzetméter alap-
területű szekszárdi étteremben ká-
vét és süteményt kínáló McCafé is
helyet kapott.

A McDonald’s tervei szerint a
hétfő reggel óta üzemelő, hivatalo-
san azonban szerdán – Horváth Ist-
ván polgármester és Simkó László,
a McDonald’s Magyarországi Étte-
rem Hálózat Kft. marketing és
kommunikációs igazgatója részvé-
telével – megnyitott szekszárdi ét-
terem naponta átlagosan 1500-
2000 vendéget szolgál majd ki, eh-
hez az étteremben mintegy 70 al-
kalmazott munkájára tartanak
igényt.

Megnyílt a szekszárdi McDonald’s
Szekszárdon nyitotta meg 93. hazai éttermét 

a McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft.
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ÖNKORMÁNYZAT, 
KÖZIGAZGATÁS

December 31.–január 1.
Szekszárd MJV Önkormányzata és a civil
szervezetek ismét megszervezték a városi
örömünnepet az I. Béla Király téren. A kü-
lönböző helyszíneken induló, majd a temp-
lom előtt folytatódó programon több ezer
szekszárdi gyerek, ifjú és felnőtt énekelte a
Himnuszt, hallgatta Horváth István polgár-
mester, Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész
újévi köszöntőjét, Braun Márton ország-
gyűlési képviselő gondolatait és Módos Er-
nőnek, az Alisca Borrend nagymesterének
pohárköszöntőjét. A tűzijátékot a Tücsök
Klub és a MONA LISA Együttes hangulatos
énekei követték.
Január 3.
Beiktatták tisztségébe az új megyei rendőr-
főkapitányt, dr. Soczó László ezredest, aki
korábban évekig Szekszárd város főkapitá-
nyaként is dolgozott. 
Január 10.
A Tolna Megyei Börtön új parancsnoka Ba-
lázs Péter bv ezredes lett.
Január 15. 
A Szekszárd MJV Hivatásos Tűzoltósága
parancsnokának a közgyűlés Sarkadi Fe-
renc alezredest nevezte ki.
Január 15.
Nyugdíjba vonult Elekes Eduárdné, a Me-
gyei Könyvtár igazgatója. A megyei közgyű-
lés pályázat alapján Liebhauser János ko-
rábbi igazgató-helyettest bízta meg az igaz-
gatói teendők ellátásával.
Február 10.
Veres János pénzügyminiszter az „Elszá-
molás 2006” rendezvényen a fejlesztési
pénzek jobb elosztásáról tartott előadást.
Február 11.
Csere László tábornok, meghallgatva Ba-
lázs Péter ezredes beszámolóját, elége-
dettségét fejezte ki a Tolna Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet munkájáról.
Március 12.
A megyeszékhelyen Heiser Antal, a Nem-
zeti és Kisebbségi Hivatal elnöke részt vett
a kisebbségi önkormányzatok megbeszélé-
sén.
Március 15.
A hagyományos március 15-i ünnepségen
és koszorúzáson a műsort az 5. Sz. Általá-
nos Iskola tanulói adták. Az 1848-as forra-
dalomra és szabadságharcra Galinger
Márk, a Garay János Gimnázium tanulója
emlékezett.
Április 1.
A tervpályázat kiírását követően megkezdő-
dött Szekszárd MJV belváros rehabilitáció-
jának második üteme (Bezerédj tömbbelső,
kórházi óvoda helye, a Kölcsey lakótelepi

fűtőmű helye, Pollack utcai sportpálya). Ve-
zető Herr Teréz főépítész.
Április 5.
Szekszárdra látogató dr. Kovács Tamás
országos főügyész-helyettes a megyei fő-
ügyészség munkáját kielégítőnek értékelte.
Április 9.
40 éves szolgálatot követően nyugdíjba vo-
nult Solti Imre, a Gemenci Erdő és Vadgaz-
dálkodási Vállalat Szekszárdi Erdészetének
vezetője.
Április 19.
A Babits Művelődési Házban a dél-dunántú-
li régió fejlesztéséről, a kisebbségi parla-
ment lehetőségeiről, infrastrukturális kérdé-
sekről tartott előadást Szili Katalin, az or-
szággyűlés elnöke.
Április 20.
Szekszárdon, a sportcsarnokban 1500
hallgató előtt tartott kampánybeszédet
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök.
Április 21.
Orbán Viktor pártelnök szekszárdi kam-
pánybeszédét mintegy 3000 érdeklődő
hallgatta meg.
Április 23.
Az országgyűlési választások eredménye-
ként Szekszárd várost és környékét dr.
Barun Márton (FIDESZ–KDNP) egyéni,
Halmai Gáborné (MSZP) és Horváth Ist-
ván (FIDESZ–KDNP) pártlistás képviselő-
ként képviseli a parlamentben.
Április 27.
A megye polgármesterei szekszárdi ülésé-
nek vendége dr. Zongor Gábor, a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gének Főtitkára az új önkormányzati rend-
szer megszervezéséről folytatott megbe-
szélést.
Június 10.
Dr. N. Horváth Béla egyetemi tanár máso-
dik főigazgatói megbízatása lejárt a PTE
IGYFK-án. Az új főigazgató az 1955-ben
Szekszárdon született, a Garay Gimnázium-
ban érettségizett Fusz György Ferenczy
Noémi-díjas keramikus- és szobrászművész
lett, aki 1987 óta tanít a főiskolán, 1997-től
az Iparművészeti Egyetem óraadója. 
Június 21.
Befejeződött a Garay Gimnázium felújítá-
sa, megtörtént a műszaki átadás. A munkát
a Sugár Építőipari Kft. végezte.
Július 1. 
Kérésére a miniszterelnök felmentette veze-
tői beosztásából dr. Kun Józsefet, a me-
gyei közigazgatási hivatal vezetőjét, aki
szeptembertől nyugdíjba vonult. Dr. Kun
József évtizedek óta dolgozott a közigaz-
gatásban: Szekszárd Járási majd Városi Ta-
nács, Pécsi Rendőrkapitányság, Tolna Me-
gyei Népi Ellenőrzési Bizottság, Tolna Me-
gyei Ügyészség.

Az év második felében mintegy tízmillió fo-
rintból új játszótér épült a Tartsay lakótele-
pen, a Csatári úton, a Béri Balogh Ádám és
a Landler Jenő utcában. 
Szeptember
Brüsszelben, az Európai Parlament épüle-
tében a Szekszárd–Tolnai kistérséget be-
mutató színes kiállítást láthatták az érdeklő-
dők. Harangozó Gábor uniós képviselő
erre az alkalomra kirándulást szervezett
Brüsszelbe polgármesterek, gazdasági ve-
zetők és civil szervezetek tisztségviselői
számára. 
Szeptember 11–14.
Az önkormányzati választásokra az országo-
san bejegyzett pártok (FIDESZ–KDNP,
MDF, MSZP, SZDSZ) mellett a Szekszárdi
Védegyelet, a Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Egyesület és a Szekszárdi Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör helyi szervezetei is
indítottak képviselőjelölteket. A polgármes-
teri székre ketten pályáztak: Kocsis Imre
Antal eddigi polgármester és Horváth Ist-
ván önkormányzati képviselő. A kisebbségi
önkormányzati választásokra a német ki-
sebbség hat jelöltet állított.
A választásokat megelőzően országos te-
kintélyű politikusok érkeztek városunkba,
saját pártjaik helyi képviselői melletti agitá-
cióra. Ők nem nagygyűléseken, inkább
közvetlen beszélgetéseken, sajtótájékozta-
tókon szerepeltek. Szekszárdon járt ebben
az időszakban: Szili Katalin, Orbán Vik-
tor, Kuncze Gábor, Kósa Lajos. Voltak,
akik ezt a Szüreti Napok keretében tették
meg például dr. Petrétei József miniszter,
Schmitt Pál a Fidesz alelnöke.
Október 1.
Az önkormányzati választások napjának es-
téjén a Garay téren ünnepeltek a győztes
pártok és híveik. Az újonnan megválasztott
polgármester, Horváth István rögtönzött
beszédben vázolta a város helyzetét és jö-
vőre vonatkozó elképzeléseit, majd valósá-
gos fiestahangulat alakult ki a téren. A jelen-
lévők ujjongtak a választási siker fölötti örö-
mükben.
Október 2–15.
A választások eredményeként a város köz-
gyűlése a következő összetételű lett: Pol-
gármester: Horváth István, a FIDESZ–
KDNP jelöltje. További tagok: Ács Rezső,
dr. Balás Ákos, Csernus Péter, Csillagné
Szántó Polixéna, Fajszi Lajos, dr. Haag
Éva, dr. Horváth Kálmán, Kerekes Csa-
ba, Kővári László, Máté Péter és dr. Tóth
Gyula, valamennyien egyéni választókerü-
letben, dr. Hadházi Ákos kompenzációs
listáról szintén a FIDESZ–KDNP színeiben
szerezte mandátumát.
Az MSZP jelöltjei közül dr. Gaál Zsuzsan-
na és Tóthi János szerzett egyéni mandá-
tumot, Halmai Gáborné, Horváth László,
Ilosfai Gábor, Schoeck Károly kompen-
zációs listáról került be a képviselő-testület-
be.

Jobban Zoltán és Németh Zoltán, az
SZDSZ–Magyar Liberális Párt, dr. Tóth
Csaba Attila, a Szekszárdi Védegylet, Hor-
váth Jánosné, a Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Egyesület–Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör jelöltjeként ugyancsak a
kompenzációs lista alapján lett az önkor-
mányzati testület tagja.
Október 10.
Megtartotta alakuló ülését Szekszárd MJV
új képviselő-testülete. Az ülés korelnöke
Tóthi János volt. A megbízóleveleket dr.
Horváth Péter, a helyi választási bizottság
elnöke adta át. A polgármester és a képvi-
selő-testület minden tagja letette az esküt. 
Október 12. 
Megválasztották az alpolgármestereket, a
bizottságok elnökeit, a bizottságok képvise-
lő és külsős tagjait. Az új testület vezető
tisztségviselői – Horváth István polgár-
mester, Ács Rezső és Haag Éva alpolgár-
mester, a Pénzügyi Bizottságot Tóthi Já-
nos, a Gazdasági és Mezőgazdaságit Kő-
vári László, a Jogi és Ügyrendit dr. Hor-
váth Kálmán, a Művelődési és Oktatásit
Csillagné Szántó Polixénia, a Sport-, Ifjú-
sági és Civil Szervezetek Bizottságát Fajszi
Lajos, a Szociális és Egészségügyi bizott-
ságot dr. Tóth Gyula vezeti.
Visszatér hivatalába dr. Kilián Orsolya
jegyzőasszony. Ő a gyermekgondozási tá-
volléte idején felgyűlt szabadságát letöltve
januárban veszi fel a napi hivatali munkát.
Október 2.
Kocsis Imre Antal, aki 16 évig volt a város
első embere, Szekszárd polgármestere, a
választásokat követően az Allianz Biztosító
szekszárdi fiókvezetője lett. 
Október 16.
A Tolna Megyei Közgyűlés alakuló ülésén
dr. Puskás Imre elnök mellé két alelnököt
választott, mindketten szekszárdi polgárok:
dr. Pálos Miklós és Kapitány Zsolt. Mind-
hárman a FIDESZ–KDNP jelöltjeként kerül-
tek a közgyűlésbe.
December
Visszatért Dombóvárról szülővárosába
Szekszárdra, immár városi kapitányi beosz-
tásba, dr. Varga Péter alezredes. Dr.
Törökné dr. Kaszás Rózsa ezredes, a vá-
rosi kapitányság eddigi vezetője a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi
igazgatója lett.
December 14. 
A város javára évtizedek óta eredményesen
munkálkodó 14 olyan személyt köszöntött
és ajándékozott meg a közgyűlésen Hor-
váth István polgármester, akik ebben az
évben ünnepelték 60, 70, 80, 85 születés-
napjukat: hatvanévesként Dobai Tamásné
zenetanárt, Babai Zoltán iskolaigazgatót,
Kővári László agrárkamarai elnököt, Lányi
Péter zongoraművészt; 70 évesen Darvasi
Ferenc költőt, dr. Péntek Zoltán főorvost,
Leidecker Jenőt, aki az első önkormány-
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zati választások után volt Szekszárd alpol-
gármestere. Ekkor köszöntötte a 80 éves
Hepp Ádám német nemzetiségi hagyo-
mányápolót, Lovas Henrik nyugalmazott
könyvtárigazgatót, a 85 éves Husek Rezső
Ciffra-díjas zongoraművészt, valamint dr.
Kováts Jenő egyetemi tanárt, állatorvost. 
A város vezetője ugyanezen alkalomból
méltatta a 40 éve sikeresen működő
Bartina Néptánc Egyesület munkáját, a
képviselők és a 20 éve a csoportot vezető
Matókné Kapás Julianna – jelenlegi Mű-
velődési Ház igazgató – és Jóföldi Gabri-
ella egyesületi elnök jelenlétében.
E közgyűlésen köszönt el a képviselő-testü-
let a nyugdíjba vonuló dr. Ferincz János al-
jegyzőtől, aki három évtizedig több munka-
kört is betöltve eredményesen munkálko-
dott a Városi Tanácson, majd a Polgármes-
teri Hivatalban. 
December 30.
Megszűnt Szekszárdon a Tolna Megyei
Hadkiegészítő Parancsnokság. Január el-
sejétől csak megyei hatáskörű Toborzó Iro-
da működik a városban öt alkalmazottal.
December 31.
Január elsejétől a földművelésügyi, állat-
egészségügyi, növényvédelmi, erdészeti és
mezőgazdasági minősítő hivatalok összevo-
násából Tolna Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal alakult. A főigazgató
dr. Szászi Ferenc, helyettese dr. Vida
György lett.

GAZDASÁG
Január 2.
A VOSZ ajánlására Szekszárdi Sz+C Stúdió
Kft. kapta az Év Vállalkozója címet. A díjat
Czank Géza résztulajdonos Budapesten
vette át.
Az országos borlista százas rangsorában
10%-ot képviseltek a szekszárdi borok.
Az Év Vállalkozója címet a családi vállalko-
zásban működő Bodri pincészet nyerte.
Budapesten a kitüntetést Bodri Tibor vette
át. 
15 éves jubileumát ünnepelte az Alisca-Bau
Szekszárdi Építőüzem, mely zászlós hajója
a megye megbízható középüzemeinek.
Február 10.
A Pannon Borrégió Egyesülethez tartozó
pécsi, szekszárdi, tolnai és villányi borászok
Szekszárdon rendezték a IV. Szőlészeti-
Borászati Konferenciát.
Március 17.
Járai Zsigmond, a MNB elnöke Szekszár-
don a gazdasági növekedés sajátosságairól
tartott előadást. 
Március 27.
A Kiskőrösön megrendezett XI. Kadarka
Nemzetközi Borversenyen Benkő István
2002-es, az Eszterbauer pince 2004-es,
Gyalog Lajos 2005-ös, valamint a Halmosi
pince 2004-es bora aranyérmet nyert.
Március 30.
A Szekszárdi Hegyközségi Borversenyre
nevezett 219 mintából nagy aranyérmes lett
a Vesztergombi pince, Mészáros borház
és Vida Péter cabernet franc bora. Nagy-
díjban részesült Vida Péter cabernet-je,
Takler Ferenc kékfrankosa, Eszterbauer
pince kadarkája, Halász János bikavére.
További 36 bor kapott arany-, 86 ezüst- és
78 bronzminősítést.
Május 5.
A XXX. Bordeaux-i Nemzetközi Borfesztivá-
lon a 840 tagú zsűri 5000-nél több bormin-
tát értékelt. A szekszárdi Mákvárt pince
2003-as bikavére aranyérmet, a Szent

Gaál pince és a Mészáros pince 2003-as
szekszárdi cuveé-je ezüstérmet kapott.
Május 9.
Cannes-ba a rosé borok világversenyére
4500 bormintát küldtek. Duzsi Tamás
2005-ös roséja ezüstérmet nyert.
Május 25.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra évi összegző ülésén megállapították,
hogy nőtt az idegenforgalom és a beruhá-
zások értéke. A megye 4 nívódíjas vállalko-
zója közül 3 szekszárdi volt: Nepp Dénes
(kézműiparos), Fodor Tibor (Alisca Coop
Kft. ügyvezetője), Süli Gabriella (Alisca
Rádió ügyvezetője).
Június 9.
A Pannonhalmán megrendezett évi bor-
mustrára, 86 bort neveztek. Az öt kategória
legjobb 20 bora közé 8 szekszárdi jutott.
Aranyérmes lett a Takler pincészet 2004-
es bikavér reserv bora és egyben elnyerte
a csúcs bikavér címet. Szintén aranyérmet
nyert Sebestyén Csaba 2003-as grábus
cuveé-je.
Június 29.
A Bordeaux-ban a borok világversenyén
330 nevezett mintából 51 lett aranyérmes,
közülük 3 volt magyar, ebből 2 szekszárdi
(Takler pince 2003 primárius cuveé-je, Se-
bestyén családi pince grádus cuveé-je
2003.) Ezeken kívül megyénk borai még 3
ezüstöt is szereztek.
Július 12.
A nyolcadik alkalommal Egerben megren-
dezett a Vin Agora, nemzetközi borverseny-
re 366 magyar borral neveztek. Vida Péter
2003-as merlot válogatása, a Takler pince
2004-es cabernet franc selectionja, a
Márkvárt Kft. 2003-as bikavére, Vida Pé-
ter cabernet válogatása és Duzsi Tamás
2002-es cabernet franc-ja nyerte el a
Champion-díjat.
A párizsi Vindependent borversenyen hat
magyar, közöttük Duzsi Tamás és Vida Pé-
ter borász nyert aranyérmet.
Szeptember 1.
A Szekszárd Borvidék Kft. ügyvezető igaz-
gatói feladatait a jövőben Herrné Szabadi
Judit látja el.
Szeptember 21.
A szekszárdi német kisebbség bemutatta a
Schwabenblut–cuvée nevet viselő borát a
Szent István Ház borospincéjében. Ez a bor
kékfrankos, kadarka, cabernet sauvignon
és merlo jó arányú keveréke. „Keresztapja”
Heinek Ottó, az Országos Német Kisebb-
ségi Önkormányzat elnöke. 
Szeptember 22.
Mintegy ötven cég vezetője és a közélet ve-
zető személyiségei találkoztak a III. Megyei
Lobby Találkozón, a Csapó Dániel Középis-
kola udvarán, hogy a megye jövője érdeké-
ben kifejtett tevékenységüket összehangol-
ják. 
Kóka János miniszter a Népújság szer-
kesztőségében jelentette be, hogy teljes
hosszában autópályaként épül meg az M6-
os, amely egyben Szekszárd elkerülő útja is
lesz. 
Szeptember 28.
A vásárlást programnak is tekintő városla-
kók örömére új bevásárlóközponttal gazda-
godott a megyeszékhely. A Tesco Áruház
melletti területen átadták a Park Centert,
amelyben több szaküzletet működik.
Október 4.
Ötven termelő, összesen 220 hektárnyi
szőlőültetvénnyel rendelkező gazda, 34
millió forintos betéttel megalakította a Szek-
szárdi Pinceszövetkezet Kft.-t. A kft. ügyve-
zető elnökének Takács Istvánt választot-

ták. A szőlője gondozásáról minden terme-
lő maga gondoskodik. A kft. a szaktanács-
adást, a szüretelés időpontjának megállapí-
tását szervezi. Az ütemezett beszállítás után
közös tartályba kerül a ledarált szőlő. A hét-
nyolcezer hektóliternyi kapacitásra tervezett
üzemből a borok közös címkével kerülnek
forgalomba.
Október 26.
Fiatal építészek kiállításon mutatkoztak be a
Főiskola aulájában „7 év – 7 név” alcímmel.
Hodossy László, Földesi Zoltán, Molnár
Csaba (a Garay téri rekonstrukció terve-
zői), Kajári J. Tamás (az Obsitos Udvarház
társ-tervezője) mellett paksi és tamási kollé-
gáik. 
Október 28.
A Kölcsey lakótelepen már nem üzemelő
fűtőmű óriási kéményét robbantással dön-
tötték le sok szekszárdi érdeklődő szeme
láttára. Az eredmény 45 m3 törmelék és
egy beépítésre váró szabad terület.
November 10.
A Szekszárdi Borászok Céhe néven hoztak
létre új szervezetet a szekszárdi borászat
múltja iránt elkötelezett termelők. A borvi-
dék egészére kiterjedő céh Bátától  Zom-
báig működő alakulat. Lehetőséget teremt
szakmai tapasztalatcserékre, a borászha-
gyományok őrzésére, újak teremtésére.
Feladatuknak tekintik a borút mozgalom
élénkítését, a szekszárdi bikavér rangjának
elfogadtatását, további növelését. Szent
Márton napjának előestéjén, ünnepi szent-
misén Mayer Mihály katolikus megyéspüs-
pök megáldotta az újbort, valamint a szövet-
ség zászlaját. Ezt követte a megyeházán a
céh alakuló ülése, ahol Takler Ferenc és
Vesztergombi Ferenc borászok elfogad-
ták a társelnöki megbízatást.
November 30.
A város szívében, a Garay sétáló utcában
átadták az Obsitos-házat. A létesítmény 18
lakást, 11 üzletet és 20 parkolóhelyes mély-
garázst foglal magába. Az épületet Sulyok
Balázs és Kajári J. Tamás tervezte, kivite-
lezője az Sz+C Stúdió Kft volt. Az épületet
és épületbelsőt Kemp Zsuzsa, Fusz György
és Adorjáni Endre képzőművészek alkotá-
sai díszítik. 
December 8.
Az immár hagyományossá vált partnertalál-
kozón a megye ismert vállalkozóit, pénzin-
tézeti szakembereit, polgármestereit és
közigazgatási vezetőit látta vendégül a Tol-
nai Népújság a Művészetek Házában. A
vendégeket Lengyel János főszerkesztő
és Soltész Mihály, az AS-M Kft. fejlesztési
igazgatója fogadta. Ők adtak tájékoztatást
eredményeikről és terveikről. Ezen a ren-
dezvényen mutatták be a Tolnai Népújság
frissen megjelent almanachját.
Az ősz folyamán műsorkészítők, számítás-
technikai szakemberek és cégek összefo-
gásával, kiváló képminőségben elindult a
Pixel TV. A szekszárdi központtal működő
televízió az interneten, élő képben jeleníti
meg on-line műsorait. Ezzel a technikával a
város és a térség eseményei Magyarország
és a külföld számára is még jobban megis-
merhetők. Az új média kitalálója és főszer-
kesztője – az ilyen tevékenységéről már jól
ismert – Kindl Gábor.
December
Sopronban a VII. Páneurópai Borversenyen
– német, osztrák, szlovén és magyar borá-
szok 235 bormintával versenyeztek. A
Champion-díjat – a nemzetközi zsűri – a
szekszárdi Fekete Borpince 2003-as
cabernet sauvignon borának ítélte. Vida
Péter, La Vida cabernet sauvignonja arany-
érmet nyert, (a 2003-as évjáratú bor kapta
a legmagasabb pontszámot). Vida Péter

további három aranyérmet és egy ezüstöt is
hazahozhatott, így a legeredményesebb
borász lett a idei megmérettetésen. A szek-
szárdi Takler Pince a Regnuum cuvéé-vel,
a Szekszárd Rt. Pincészete a 2003-as
cabernet sauvignon borával ugyancsak
aranyérmet nyert. Több dobogós helyezés-
sel tért haza a Mészáros, a Sárosdi, a
Duzsi Pincészet is.

December
A Tolnai Népújság TOP 50 címmel kiad-
ványt jelentetett meg Tolna megye, benne
Szekszárd város legsikeresebb vállalkozá-
sairól, vállalkozóiról. A kötetet Lengyel Já-
nos főszerkesztő és az APEH Tolna megyei
elnöke, dr. Bíró Zoltán mutatta be. A színes
magazin információt szolgáltat a vállalkozá-
sok fő tevékenységéről, az alkalmazotti lét-
számokról, a nettó árbevételekről, export-
ról; általában az üzemi eredményekről, be-
fektetésekről, beruházásokról. A tájékozta-
tó második része szöveges formában is be-
mutatja a gazdasági élet jelentős megyei,
városi szereplőit.

NEMZETKÖZI 
KAPCSOLATOK

1. BEZONS

Február 23-27.
Dr. Bajor Klára főorvos vezetésével a
Balassa János Kórház dolgozói szakmai
úton jártak Bezonsban, ahol több kórházi
osztályt, köztük az AIDS-es betegek ellátá-
sára létesített osztályt is megtekintettek
Argenteuil-ben.

Április
A 27. Nemzetközi Eugene Roza Labdarugó
fesztiválon a szekszárdi iskolák tanulóiból
álló csapat (felkészítőjük Galambos János)
ismét remekelt: negyedszer hozták el a tor-
na legjobbjának járó kupát.

Április–május
A hagyományos Pünkösdi Tornán a 2. Sz.
Általános Iskola labdarúgói vettek részt
Bezonsban. A labdarúgók ezúttal is nagy si-
kerrel szerepeltek, a tornagyőzelmet is
megszerezték. A velük együtt utazó szek-
szárdi leány kosárlabda csapat sikeres mér-
kőzéseket vívott a helyi hasonló korú fiú (!)
csapattal.

Június
A Garay János Gimnázium 10 tanulója és
francia nyelvtanárai nyelvi tábort szerveztek
Bezonsban. A diákokat fogadta a város ve-
zetősége, a program szervezésében nagy
segítséget nyújtott a Comitée de Jumelage
elnöksége.

Október 26–31.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus meghívá-
sára, a 2004. évi bezons-i látogatás viszon-
zására 15 zeneiskolai tanár és diák érkezett
a testvérvárosból. A vendégek a Művésze-
tek Házában gálaműsort adtak. A program
során a Szekszárd–Bezons Baráti Társaság
vezetősége kezdeményezésére a 2007. évi
40 éves jubileumi ünnepségeket előkészítő
megbeszélésére is sor került.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN

Március 30.–április 1. 
Pályázati megbeszélés zajlott Bietigheim-
Bissingenben, melynek témája egy nemzet-
közi ifjúsági sporttábor szervezése volt. A
megbeszélésen a pályázat és a program
összeállítása ügyében városunkat Berlin-
ger Attila kommunikációs referens képvi-
selte.

A R A N Y KÖ N Y V
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Május 12.
Bietigheim-Bissingenből az elmúlt évekhez
hasonlóan jelentős segélyszállítmány érke-
zett szekszárdi szervezetek és intézmé-
nyek számára. A több mint 300 csomag ru-
haneműt, játékot, könyvet és egyéb hasz-
nálati cikket a Szociális Iroda, a Családsegí-
tő Központ, a Szent Erzsébet Caritas Alapít-
vány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szekszárdi Csoportja kapta testvérváro-
sunktól.
A bietigheimei Ellental Gymnasium diákjai a
Garay Gimnázium meghívására egy hetet
töltöttek Szekszárdon. Közben Budapest-
re, Ópusztaszerre és Pécsre kirándultak.
Június 23-26.
Jürgen Kessing főpolgármester vezetésé-
vel 10 tagú képviselői delegáció érkezett
városunkba a Szent László Napok program-
jaira. A főpolgármester másodszor látoga-
tott Szekszárdra, ahol a számos programon
való részvételen kívül megbeszéléseket
folytatott a város vezetőivel a testvérvárosi
kapcsolatok aktív folytatásáról és lehetsé-
ges bővítéséről. A látogatás során meghívót
nyújtott át városunk polgármesterének a
szeptemberi Pferdemarkt programjaira.
Július 2–10.
A németországi labdarúgó világbajnokság
keretében az UNESCO ifjúsági világtalálko-
zót szervezett Stuttgartban 2006 fiatal ré-
szére a világ minden tájáról. A programhoz
Bietigheim-Bissingen városa is csatlakozott
és meghívást intézett testvérvárosaihoz.
Szekszárdot a Garay Gimnázium 10 tanuló-
ja képviselte és a számos közös program
mellett a világbajnokság eseményeibe is
betekintést nyerhettek.
Szeptember 1–5.
Ebben az évben zajlott testvérvárosunk leg-
nagyobb ünnepe a Pferdemarkt, melyen
Kocsis Imre Antal polgármester, Berlin-
ger Attila és szekszárdi vállalkozók kaptak
meghívást. A vendéglátók egy standot biz-
tosítottak Szekszárd részére, ahol szekszár-
di jellegzetes termékeket (bor, paprika, méz
stb.) vásárolhattak az ünnepségre érkezők.
A bietigheimi városháza szervezésében a
Hotel Rose-ban egy borkóstolóra is sor ke-
rült, ahol Kocsis Imre Antal polgármester
mintegy 30 meghívott vendég előtt mutatta
be az elmúlt években sikereket aratott szek-
szárdi borokat.
Szeptember 22–24. 
A szekszárdi Mondschein Német Kórus
meghívására városunkba érkezett a
bietigheimi Chorvereinigung kórus. A közel
20 éves kapcsolatot ápoló együtteseket
Kocsis Imre Antal polgármester és dr.
Józan-Jilling Mihály elnök köszöntötte a
Szent István Házban. A partnerkórusok 23-
án közös koncertet adtak a Művészetek Há-
zában.
December 7–17. 
A karácsonyi vásáron (Sternles-markt) Ké-
kes Gábor méhész, Nepp Dénes szíjgyár-
tó mester és Berlinger Attila referens kép-
viselte városunkat.

3. FACSÁD

Augusztus 12-15.
A Facsádi Napok keretében megrendezett
bunyaszekszárdi emléknapon Szekszárdot
Csapó Károly, Kiss Andrea, Kővári Lász-
ló és Tóthi János képviselők, valamint a
Szekszárd–Lugos Baráti Társaság tagjai
képviselték. Ekkor avatták fel a Tóthi Já-
nos képviselő kezdeményezésére indított
gyűjtésből készített harangot. Képviselőnk
szervezőkészségének köszönhetően ösz-
szegyűlt több mint 350 000 forint összegű
támogatásból nemcsak a harangra és ha-
ranglábra, hanem egy kisebb szabadtéri

szentélyre és oltárra is jutott az adomány-
ból. 
Szeptember
A Szüreti Napok programjain ebben az év-
ben is részt vettek facsádi vendégek. A
partnervárosunkból érkezett 8 fős delegá-
ciót Covaci Dorel polgármester vezette.

4. LUGOS

Február 25.
A lugosi farsangi bálon Szekszárdot Csapó
Károly és Kiss Andrea képviselték.
Május 13–14.
A Szombati Szabó István Nemzetközi
Szavalóversenyen városunkat Kiss And-
rea képviselő, a Szekszárd–Lugos–Facsád
Baráti Társaság elnöke, 6 középiskolás és
főiskolás versmondó képviselte. A szek-
szárdi diákok szép sikereket arattak a több
ország fiataljait felsorakoztató versenyen.
Szekszárd a rendezvényt – a korábbi évek-
hez hasonlóan ebben az évben is támogat-
ta, ezúttal 180 000 forinttal. 
Május 30.–június 1. 
A hagyományos Lugosi Sörfesztiválra Szek-
szárdról ebben az évben Csapó Károly ön-
kormányzati képviselő és Szabó Zoltán, a
Szociális és Egészségügyi bizottság tagja
utazott ki a programra.
Augusztus 14–16.
A hagyományos Lugosi Búcsún Kiss And-
rea képviselő, Birtalan Judit, dr. Potyon-
di Szilárd, a Szekszárd–Lugos–Facsád
Baráti Társaság tagjai képviselték városun-
kat.
Szeptember
A Szüreti Napok programjaira Lugosról ez-
úttal önkormányzati képviselők és a
Lugos–Szekszárd Baráti Társaság tagjai ér-
keztek Szekszárdra.
Október 20. 
Pozsár József lugosi alpolgármester rövid
látogatást tett városunkban és megbeszé-
lést folytatott Horváth István polgármester-
rel a két város jövőbeni kapcsolatrendsze-
réről.
November 24–26.
Horváth István polgármester vezetésével a
FIDESZ-frakció tagjai tettek látogatást
Lugos és Facsád meghívására, ahol több
tárgyalást folytattak a város vezetőivel,
illetve az RMDSZ vezetőségével.
December 19–20.
Kiss Andrea, a Szekszárd–Lugos–Facsád
Baráti Társaság elnöke és Birtalan Judit, a
társaság tagja vett részt az 1989-es decem-
beri forradalom évfordulója alkalmából ren-
dezett ünnepségen. Találkoztak az RMDSZ
helyi tagjaival is, és a jövő évi programokat
egyeztették.

5. ÓBECSE

Április 22–24.
Augusztus második felében a Polip Ifjúsági
Iroda szervezésében zajló nemzetközi ifjú-
sági táborban óbecsei fiatalok is részt vet-
tek.
December 16.
Az óbecsei Schola Cantorum kórus a 10
éves jubileumi hangversenyét rendezte.
Szekszárdot az ünnepségen Horváth
Jánosné és dr. Tóth Csaba Attila képvi-
selők, valamint dr. Nagy Andorné, a Peda-
gógus Kórus tagja képviselték. 

6. RAVENNA

Május 21–23.
A Wineplan pályázati együttműködés kere-
tében tapasztalatszerző látogatásra érke-
zett két ravennai szakember, Maura

Memmi, az agrár- és Massimiliano Costa
a Nemzeti Parkok szolgáltatási területéről.
Május 29–30.
A tartományi választáson Francesco
Giangrandi elnököt újra nagy többséggel
választották meg Ravenna megye elnöké-
nek. Az őt támogató balközép-koalíció a 30
fős testületből 22 képviselői helyhez jutott.
Július 18–28.
A szekszárdi Tücsök Klub Ravennában és
a környező településeken (Faenza, Cervia)
több sikeres koncerttel szerepelt. 
Szeptember
A Szüreti Napok programjain Elena
Rambelli a közgyűlés elnöke és dr.
Stefania Mieti az EU Politikai Ügyosztály
vezetője vett részt. 
November 16–20. 
A Faenzában a Wineplan projekt záró ren-
dezvényén városunkat Kővári László, a
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság el-
nöke és Köpenczei István, a Vállalkozói
Központ igazgatóhelyettese képviselte.

7. Waregem

Július 4–12. 
Belga partnervárosunk nyaralásra 50 hátrá-
nyos helyzetű gyereket és 9 kísérőt látott
vendégül. A Szivárvány Iskola és a megye
gyermek- és lakóotthonainak tanulói immá-
ron 5. alkalommal élvezhették a belga csa-
ládok vendégszeretetét. A gyerekek szá-
mos izgalmas programon (tengeri hajózás,
Bellewaerde vidámpark, szafaripark stb.)
vettek részt.
Augusztus 26–30.
Ekkor rendezték meg belga testvérváro-
sunk legnagyobb ünnepét, a Waregem
Koerse nemzetközi lóversenyt és társren-
dezvényeit. Szekszárd képviselő-testülete
ebben az évben a választásokra való felké-
szülés miatt nem tudott kiutazni a progra-
mokra.
Október
Paul Kindt, Waregem alpolgármestere ro-
mániai útja közben Szekszárdot is felkeres-
te és rövid megbeszélést folytatott Horváth
István polgármesterrel a partnervárosi kap-
csolatok folytatása, valamint a 2007. évre
szóló programok előkészítése ügyében. 
Waregemben is októberben zajlottak az ön-
kormányzati választások, melyek után Kurt
Vanryckeghem urat választották polgár-
mesternek, beiktatására 2007 januárjában
került sor.
Egyéb nemzetközi kapcsolatok

Február 24–26. 
Az UFC Szekszárd 14–15 éves labdarúgói
kaptak meghívást a németországi Aalenben
rendezett nemzetközi teremlabdarúgó-tor-
nára. A nívós, számos német és olasz első
osztályú klub utánpótláscsapatait felvonul-
tató tornán a sikerrel szerepeltek, több győ-
zelmet arattak.
Augusztus
Augusztus 4–7. között rendezte az UFC
Szekszárd utánpótlás szakosztálya a Mé-
száros János emléktornát, melyre a szer-
vezők a februári vendéglátás viszonzása-
képpen a magyar I. osztályú csapatok mel-
lett az aaleni ifjúsági labdarúgó csapatot is
meghívták. 
Augusztus 11–13. 
Eschweiler város meghívta a Szekszárdi Ju-
nior Stars együttest az EMF Nemzetközi
Zenei Fesztiválra. A világhírű jazz- és köny-
nyűzenei együtteseket felvonultató program
során nagy sikert arattak fiataljaink a műso-
rukkal és újabb meghívást kaptak a 2007.
évi fesztiválra is.

Augusztus 3–10.
A németországi Main-Tauber járás ifjúsági
csoportja tett látogatást a szekszárdi ide-
gen nyelvi oktatást végző Nyitott Világ Ala-
pítvány meghívására Szekszárdon. Tóth
Lászlóné, az alapítványi iskola vezetője, a
szekszárdi diákok és szülők gazdag város-
és országismertető (Pécs, Balaton, Bikal,
Paks) programmal fogadták a vendégeket. 
Augusztus 27.
A 140 tagú Gyermekfilharmónia Együttes
adott igényes és emlékezetes hangversenyt
a belvárosi templom előtti lépcsőkön. A kó-
rus a Szekszárdi Védegylet meghívására az
erdélyi Szentegyházasfaluból érkezett, ve-
zetőjük Haaz Sándor, aki a megalakulás-
tól, 24 év óta áll a kórus élén. 
Október 20–22. 
Szlovákiában vendégszerepelt a Gárdonyi
Zoltán Református Együttes. Felléptek
Udvardon a római katolikus templomban,
Tardoskedden és Deákiban. Az istentiszte-
leten Lemle Zoltán református lelkipásztor
hirdetett igét és megemlékezett az 1956-os
forradalomról és szabadságharcról. A kórus
Galántán Kodály Zoltán emlékhelyek előtt
is tisztelgett.
November
Pozsonyban, az Ivana Horvata nyelvi gim-
náziumban töltött hat napot a szekszárdi I.
Béla Gimnázium néhány tanulója és kísérő
tanáraik. A Comenius program keretében
spanyol, portugál és szlovák társaikkal talál-
koztak. A szakmai programokon „egy folyó
– egy város” témakörben a folyóknak a vá-
rosokra gyakorolt hatásairól tartottak elő-
adásokat. A színes kulturális program mel-
lett Pozsony polgármestere is fogadta a di-
ákokat és tanáraikat. 

KULTÚRA, TUDOMÁNY, 
KÖZMŰVELŐDÉS

Január 10.
Bonyhádon Rühl Gizella fotóművész ván-
dorkiállítását Wágnerné Pál Ágnes újság-
író nyitotta meg. A művészt műgyűjtőként,
mecénásként a Tolna Art tulajdonosaként is
ismerjük.
Január 10.
Baky Péter festőművész fotóreprodukciós
kiállítása volt megtekinthető a Garay téri ka-
pualj galériában.
Január 11.
Stekly Zsuzsa zománcművész munkáiból
nyílt kiállítás a Dr. Kelemen Endre Szakkö-
zépiskola portatárlatán.
Január 20.
A Liszt Ferenc Társaság klubestjén köszön-
tötték Fenyvesi Jánost, aki Boda Gabriellá-
val és Fritz Mónikával, a Garay Gimnázium
egykori tanulóival 1975-ben megnyerték a
Magyar Rádió országos zenei műveltségi
versenyét. Fenyvesi János gondosan válo-
gatott dokumentumokkal idézte fel az egy-
kori nagy siker körülményeit.
Január 26.
A szekszárdi Jazz Quartet a Szépművészeti
Múzeumban mutatta be új műsorát és le-
mezét.
Január 26.
Irodalmi Nobel-díjas alkotókról hangzottak
el ismertetések az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban könyvtárosok és irodalmárok
közreműködésével.
Január 29.
Nagysikerű Mészöly Miklós emléknapot tar-
tottak Szekszárdon a nagy író emlékező ba-
rátai 85. születésnapját ünnepelendő. Elő-
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adók dr. Töttős Gábor, Kiss Pál István,
Gacsályi József voltak. Mészöly Miklós dí-
jat kapott Darvasi László költő. Emlékpla-
kettet kapott Elekes Eduárdné nyugalma-
zott könyvtárigazgató. 

Január 30. 
A Szekszárdi Jazz Quartet bemutatta 12.
albumát. A bemutatón Kelemen Endre,
Hulin István, Béres János, Sebestyén
Csaba, Soponyai József mellett Ágos-
tonné Béres Kornélia, Molnár Ákos és
Orbán György vendégek is felléptek. 

Február 16.
A Babits Művelődési Házban „A rák ellen az
emberért” címmel zsúfolt ház előtt nagy si-
kerű gálaestet adtak neves művészek. Az
estet Vitray Tamás vezette. A város vezeté-
sét Halmai Gáborné alpolgármester képvi-
selte.

Február 20.
A Szekszárdi Big Band Pecze István veze-
tésével nagysikerű hangversenyt adott a
Babits Művelődési Házban. E koncerten
mutatkozott be Szabolcska Balázs 14
éves altszakszofonos és Pecze Zsófia har-
madéves zeneakadémiai hallgató.

Március 6.
Gyönkön a Művelődési Házban rendezték
meg Cseh Gábor szekszárdi festőművész
133. kiállítását.

Március 8.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Tol-
na Art Művészeti Oldalak Szabó Dezső
festőművész halálának 35. évfordulóján
emlékkiállítást szervezett a megyei múze-
umban. A kiállítást dr. Feledy Balázs művé-
szeti író nyitotta meg. Ezen jelentette be dr.
Gaál Attila múzeumigazgató és Rühl Gi-
zella a Tolna Art szerkesztője, hogy kezde-
ményezik Szabó Dezső volt vasútállomási
faliképének a rekonstrukcióját, bejelentet-
ték, hogy a Víz P’Art Alapítvánnyal közösen
adománygyűjtést szerveznek. Május 11-én
a Liszt Ferenc téren szerveztek adomány-
gyűjtést, műsorral összekapcsolt bolhapia-
cot, ami júniusban és júliusban folytatódott
a Garay téren. Október 5–11. között a Do-
minó üzletházban a felajánlott műtárgyakat
kiállításon mutatták be és vásárlási lehető-
séget biztosítottak az érdeklődőknek.

Március 10.
Bonyhádon rendezték meg a Baky Péter
festőművész kiállítását a Művelődési Köz-
pontban. Megnyitotta Kis Pál István költő-
tanár.

Március 17. 
Törő György fafaragó legújabb munkáiból
kiállítás nyílt a Kelemen Endre Szakközépis-
kola Portagalériájában. 

Március 26.
Kocsis Imre Antalnak, a Magyar Bortele-
pülések Országos Szövetsége elnökének
meghívására Szekszárdon tartotta ülését a
szövetség. Az ülés célja: előkészíteni a
2007-ben aktuális borreformot.

Március 29.
A megyeháza dísztermében (ahol 50 éve is)
tartotta jubileumi hangversenyét Husek Re-
zső zongoraművész, a város díszpolgára, a
Liszt Ferenc Zeneiskola alapító igazgatója. 

Április 5.
Szekszárd MJV Kulturális vezetése Szabó
Dezső archívum létrehozását határozta el.
Ennek első lépése lenne a megyeszékhely
vasútállomás két falfestményének helyreállí-
tása. Második lépcsőben összegyűjtenék a
neves festőművész tárgyait, festményeit,
grafikáit.

Április 6.
Kovács Tibor szekszárdi festőművész
mohácsi kiállítását Rónaky Edit és dr.
Lenkey István művészettörténész nyitották
meg.
Április 8.
József Attiláról „Egyéniség és valóság” cí-
men megjelent dr. N. Horváth Béla tanul-
mánykötete tartalmazza a neves irodalom-
történész Párizsban, Varsóban és Erdély-
ben a költőről tartott előadásait is. 
Április 11. 
A Babits Művelődési Házban Kis Pál István
költő valamint Baky Péter, Kovács Zoltán,
Szatmári-Juhos László képzőművészek
mutatták be alkotásaikat a költészet napjá-
hoz kapcsolódóan. A rendezvényt Póla
Károly nyugalmazott iskolaigazgató nyitotta
meg.
Az Irodalom Házában klasszikusok és „új
Tolna táji fiatal költők” műveiből olvasott fel:
Kocsis Imre Antal, Németh Judit, Samu
Attila, és dr. Töttős Gábor.
Április 12.
„Sorsképek az irodalom tükrében” címmel
jelent meg Heilmann Józsefnek a Garay
Gimnázium tanárának műve a magyarorszá-
gi németség kitelepítésének 60. évforduló-
ja alkalmából. 
Április 26.
A szekszárdi Művészetek Házában Thész
Lászlóra, a fiatalon elhunyt igazgató zongo-
raművészre koncerttel emlékeztek kollégái,
tanítványai, barátai. A bevételt a róla elneve-
zett alapítvány használja fel tehetséges fiatal
zenészek támogatására.
Április 27.
Az Egészségügyi Középiskola Portatárlatán
bemutatták Solymár Magdolna foltvarró
céhmester munkáit. A kiállítást Lengyel Já-
nos, a Tolnai Népújság főszerkesztője nyi-
totta meg.
Május 19.
A Művészetek Házában adott ünnepi hang-
versenyt a 25 éves Szekszárdi Madrigál
Kórus. Szólót énekelt Horváth István, Ja-
ni Gabriella és Lang Ottilia. Orgonán köz-
reműködött Lozsányi Tamás vezényelt
Jobbágy Valér karnagy.
Május 23.
Darvas Ferenc 29. kötete Pamcsi maci ka-
landjai címmel jelent meg. A színezhető il-
lusztrációkat Ocsovai Tina készítette.
Május 24.
Új szobrot avattak Szekszárdon, 33 gazda
adakozásából. Törő György népi iparmű-
vész tölgyfából faragta ki Szent Orbánnak a
borral foglalkozók védőszentjének szobrát.
Avatták: Heimann Zoltán (Borvidék Kht.)
Bíró László püspök, és Ékes László új-
ságíró.
Május 29.
A Babits Művelődési Ház üvegtermében
egy képzőművész család (Könyv István
grafikus, Könyvné Szabó Éva bőrdíszmű-
ves, és Könyv Kata festőművész hallgató)
kiállítása nyílt meg.
Június 9.
A Szekszárdi Német Színházban Frank Ildi-
kót, a színház igazgatóját választották az év
színészének.
Június 11.
Panyi Zita Társas játék című kötetét a Ba-
bits Kiadó, dr. Töttős Gábor Szép literatú-
rai ajándék című művét a Magvető adta ki.
Kőszegen rendezték meg a XIV. kamara ze-
nekari fesztivált, melyen részt vett a Szek-
szárdi Kamarazenekar Földesi Lajos veze-
tésével és első díjat nyert. 

Június 11.
Az idén ismét volt megyei könyvhét, a ren-
dezvény gazdája az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár és a PAD Irodalmi, Művészeti
és Kulturális Egyesület.
Június 20.
A Mecseki Erdészeti Zrt. megrendelésére
Farkas Pál szobrászművész elkészítette
Fekete István bronz mellszobrát. 
Június
A címlapján Szekszárd panorámájával meg-
jelent Honismeret című folyóirat 2006/3.
száma kizárólag Tolna megyéhez kapcsoló-
dó tanulmányokat, recenziókat, riportokat,
iratokat, fényképeket közöl. A szerzők több-
sége a megyeszékhely lakója, vagy munká-
ja alapján kapcsolódik Szekszárdhoz. Ara-
di Gábor levéltáros, Balázs Kovács Sán-
dor néprajzkutató, Cserna Anna főlevél-
táros, Csekő Ernő levéltáros, dr. Dobos
Gyula főlevéltáros-igazgató, c. főiskolai do-
cens, Gesztesi Enikő gimnáziumi tanár,
Gyuricza Mihály szerkesztő-újságíró, Ka-
czián János népművelő-levéltáros, Kaczi-
án Tibor belsőépítész, dr. Kováts Jenő
ny. főállatorvos, c. egyetemi tanár, Munk
Tamás középiskolás diák, dr. Nagy Janka
Teodóra intézetvezető-főiskolai tanár, dr.
Szabó Géza főmuzeológus, Szeri Árpád
újságíró, Tancz Gábor középiskolás diák,
dr. Töttős Gábor főiskolai docens, Vili-
miné dr. Kápolnás Mária főmuzeológus.
dr. Vizi Márta főmuzeológus, Zentai And-
rás ny. gimnáziumigazgató.
Július 3–7.
Szekszárd adott otthont a XXXIV. Orszá-
gos Honismeretei Akadémiának, amely-
nek témája: Tudomány és honismeret. A
rendezvény fővédnöke Vizi E. Szilveszter,
az MTA elnöke volt. 
Neves megyén kívüli előadói a következők
voltak: Sz. Ormos Mária akadémikus,
prof. emerita, dr. Gazda István a TTI igaz-
gatója, dr. Szilágyi Miklós, Béri Balogh
Ádám Múzeum egykori vezetője, az MTA
doktora, dr. Bodó Sándor, dr. Csorba
Csaba történészek és dr. Pajor Enikő sze-
gedi főiskolai docens. Szekszárdi előadók:
Biczó Ernő Decs polgármestere, dr. Do-
bos Gyula történész, főlevéltáros, a me-
gyei levéltár igazgatója, dr. Gaál Zsuzsan-
na történész, főmuzeológus, a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum igazgató-helyettese,
dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár,
intézetigazgató, dr. Szilágyi Mihály hely-
történész, dr. Töttős Gábor irodalomtörté-
nész, főiskolai docens, dr. Várady Zoltán
történész, főigazgató-helyettes.
Július 8.
A Művészetek Házában nyílt meg a Magyar
Vízfestők társaságának „Angol aquarell ma-
gyar ecsettel” című kiállítása. A kiállítást P.
Szabó Ernő művészettörténész nyitotta
meg.
Július 8.
Ismét meghívta és vendégül látta barátait,
művészetet szerető ismerőseit Rühl Gizella
ismert fotós és művészetpártoló tolnai ott-
honába, kertjébe. A népes vendégsereget
zene, tánc, ének, mese (EBBE Trió, Art
Contact mozgásszínház, Büdös Vornyik,
Sebestyén István) és kiállítások várták
(Strissowszky Szilárd festőművész, néhai
Bíró Annamária fazekas népi iparművész
kerámiái és Pál Bözsi néni babái). No, és a
„királyi” Faddi Varga szakács-család készí-
tette ebéd.
Július 19.
Újabb feladatot kapott a Tolna Megyei Le-
véltár évente félmillió felvételt készítő regio-
nális mikrofilmes műhelye: három dél-du-
nántúli megye, mint kistérségi szekció szá-
mára XIX. század végi XX. század eleji köz-

gyűlési jegyzőkönyveket, közigazgatási ira-
tokat vették filmre. E munka a dél-dunántúli
megyék levéltárai közötti együttműködés
eredménye.
Július 28.
Első díjas lett a szekszárdi Bartina Néptánc
Egyesület a balatonföldvári regionális folklór
találkozó színpadi táncversenyén. Ugyanitt
a táncosok bálján a legszebb táncos hölgy
címet a szekszárdi Grósz Zsuzsanna nyer-
te el.
Július 29.
Antoni Judit néprajztudós egyetemista ko-
rában egy szekszárdi gyakorlaton figyelt fel,
egy a raktárban őrzött edényre. Most ismét
megvizsgálta az akkor érdekesnek tartott
edényt és gyanúja megerősödött, ezért
megvizsgálják a raktár többi darabját is,
amelyek valószínűleg a XIX. század végén
készültek és az óceániai Bilibil szigetről
származnak.
Augusztus
Szatmári Juhos László szobrászművész
ismét megszervezte a Szekszárdi Forma
Symposion nevet viselő nemzetközi bronz-
szobrászati telepet. Ezúttal Szabó
György, Pázmándi Antal és Sörös Rita
szobrászművészek voltak a vendégei.
Augusztus 10.
Darvas Ferenc 30. kötete Anyám őrzöm
álmaidat címmel mintegy 80 versét tartal-
mazza.
Szabó Zoltán a Halfőzés fortélyai a Közép-
Duna mentén címmel a műfajában egyedül-
álló művet jelentetett meg.
Augusztus
A szekszárdi fiatalokból álló Hisztéria Szín-
kör Budapesten és a Művészetek völgyé-
ben is nagy sikerrel mutatta be a Lakógyű-
lés című „keserű komédiát”. A darabot írta
és rendezte a szekszárdi Ördög Tamás
színművészeti főiskolai hallgató.
Szeptember 1–3.
A hagyományos megyehetet ismét gazdag
programsorozat kísérte. A XI. Levéltári Na-
pon a megyében elsőként, a konferencia
címénél szélesebb körű előadásokkal em-
lékeztek az 50 évvel ezelőtti történésekre:
„1956 a Dél-Dunántúlon” címmel hang-
zottak el előadások. Az országos esemé-
nyekről Szakolczai Attila kandidátus, az
56-s Intézet főmunkatársa, a Bács-Kiskun
megyeiekről, dr. Tóth Ágnes kandidátus, a
Baranya megyeiekről Rozs András
főlevéltáros, a somogyiakról dr. Szántó
László főlevéltáros, a Tolna megyei esemé-
nyekről dr. László Péter, a megtorlás idő-
szakáról dr. Dobos Gyula főlevéltáros,
igazgató előadását hallgatták a vármegye-
háza dísztermét zsúfolásig megtöltő érdek-
lődők.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Portagalé-
riájában Baky Péter festőművész kiállítását
Kis Pál István költő-tanár nyitotta meg.
Szeptember 3.
Buda török alóli felszabadításának 320. év-
fordulójára, szeptember elején több ren-
dezvénnyel emlékeztek a budai várban.
Ezek egyikén mutatkozott be az I. Béla
Gimnázium és Informatikai Szakközépisko-
la Misztériumjátékos Diákszínpada. A mint-
egy 1500 érdeklődő előtt Kis Pál István-
nak, a színpad vezetőjének a kánai me-
nyegzőt idéző „A csoda” című művét adták
elő a Halászbástya előtti téren.
Szeptember 12.
A Babits Mihály Művelődési Ház Művész
presszójában nyílt meg Nemessányi
Gyöngyi rajztanár kamara-kiállítása. A tárla-
tot Lönhard Ferenc a „Bárka” Művészeti
Szalon vezetője ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe.
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Szeptember 14–17.
Gazdag programmal, igényes kirakodó vá-
sárral és borudvarral zajlottak a hagyomá-
nyos Szekszárdi Szüreti Napok. Ennek ke-
retében került sor az „Örökség – Országos
Gyermektánc Fesztivál”-ra, és kapott helyet
a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 10
éves jubileumi kiállítása. Volt babakiállítás,
kézműves foglalkozás, könyvbemutató
(Szekszárd: Bor és Kultúra) és számos
gyermek és felnőtt-szórakoztató program,
lehetőség jó borok és ízletes ételek kóstol-
gatására. Tömegeket vonzott a szüreti felvo-
nulás, hangulatos utcabál. A szüret szépé-
nek, a Bartina Egyesület táncosát, Farkas
Zsuzsannát választották. A rendezvény-so-
rozatot tudományos előadások is gazdagí-
tották: Vásárok világa, Borszeminárium,
Borakadémia címekkel. Több alkalommal
lépett vidám bordalokkal a Muslinca nevet
viselő férfi énekkar, amelyet Matókné Ka-
pás Julianna ötlete nyomán Baky Péter
és Lányi Péter valósított meg 37 jó hangú,
énekelni szerető férfi aktív részvételével. 
Szeptember 16.
Ötödik alkalommal rendezték meg Szek-
szárdon az ország második legrangosabb
grafikai szemléjét a Magyar Grafikusok Szö-
vetsége, a Magyar Grafikai Alapítvány és a
Művészetek Háza rendezésében. A kiállítá-
son – melyet Baky Péter festőművész nyi-
tott meg – a litográfia változatosságával ta-
lálkozhattak az érdeklődők.
Ugyanezen a napon Kovács Ferenc festő-
művész, a megyeszerte elismert rajztanár,
szaktanácsadó – jubileumi – 50. kiállítása
nyílt meg 70. születésnapja alkalmából. Az
alkotót és pedagógus kollégát Póla Károly
nyugalmazott iskolaigazgató köszöntötte a
Babits Mihály Művelődési Ház márványter-
mében. Az ötvennégy tájképet bemutató
tárlatot nagy számú érdeklődő tekintette
meg.
Szeptember 23.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Balatonfü-
reden részt vett a pedagógus kórusok or-
szágos találkozóján és ott sikeres hangver-
senyt adott, Lozsányiné Molnár Márta
karnagy vezetésével. A művek előadásában
közreműködött Lang Ottilia énekes és
Lozsányi Tamás orgonaművész.
A kórus Szekszárdon a karácsonyváró
programon a Garay téri iskolában, majd
Szilveszter éjjelén a belvárosi római katoli-
kus templomban is adott önálló hangver-
senyt Lozsányi Tamás közreműködésével.
Szeptember 28.
A szegedi Tiszatáj Kiadó gondozásában
megjelent két új Baka István kötetet az Illés
Gyula Megyei Könyvtárban Bombitz Attila
szerkesztő és Gacsályi József könyvtáros
mutatta be Orbán György előadóművész
közreműködésével. A publicisztikák és be-
szélgetések című Baka István írásait foglal-
ja magába, az Égtájak célkeresztjén kötet
pedig a műveiről megjelent tanulmányokat.
A rendezvényen jelen volt a költő Szegeden
élő özvegye, leánya és szekszárdi testvére.
Három szekszárdi szerző egy-egy könyvét
mutatták be a Művészetek házát zsúfolásig
megtöltő érdeklődőknek. Boda Ferenc:
Emlékek és dokumentumok (1956) kötetét
Zentai András ny., c. gimnáziumigazgató,
Ékes László: Kőrisfák c. kötetét Decsi
Kiss János író-újságíró; dr. Szilágyi Mi-
hály: A Tolna megyei nemzetőrség című
művét Németh Judit könyvtáros méltatta.
A bemutató után az alkotók dedikálták mű-
veiket. A műveket az 50. évfordulóra is em-
lékező Babits Kiadó adta ki.
Október 11.
A Kelemen Endre Középiskola már az el-
múlt tanévben csatlakozott azokhoz a vá-
rosban működő középiskolákhoz, intézmé-

nyekhez, amelyek rendszeresen szervez-
nek képzőművészeti tárlatot belső tereik-
ben. Ők most állandó galériát avattak a ko-
rábban itt kiállított alkotóktól ajándékba ka-
pott művekből. Az ajándékozók: Mözsi
Szabó István, Bomba Gyula, Főfainé
Kövesi Ildikó, Cseh Gábor, Radnótiné
Sinkó Zsuzsa, Rühl Gizella, Stekly Zsu-
zsanna, Törő György, Decsi Kiss János,
Majtényi Ferenc, Ringeisen János és
Acélosné Solymár Magdolna voltak.
Október 14.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a
„Kultúrák sokszínűsége” címmel szervezett
régiós napot az Illyés Gyula MK. A szakmai
és szórakoztató programot biztosító rendez-
vény fővédnöke dr. Kaltenbach Jenő, a
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Or-
szággyűlési biztosa, vendégei Fodor Pé-
ter, a Szabó Ervin Könyvtár és Mender
Tíborné, az Idegen Nyelvi Könyvtár igazga-
tói voltak. A napot a Boban Markovic
Orkester koncertje zárta a Babits Mihály
Művelődési Házban.
Október 18.
A PAD estek keretében Gacsályi József
mutatta be az Illyés Gyula Megyei Könyvtár-
ban Podmaniczky Szilárd: Az idegpályám
emlékezete című új novelláskötetét.
Ezt követően Gacsályi József: Angyalok
alvó árnya című verskötetének bemutatásá-
ra az Irodalom Házában került sor.
Október 22.
A 85. évében járó Husek Rezső zongora-
művész, a Liszt Ferenc Társaság alapító
tagja, a szekszárdi társaság elnöke vissza-
vonult aktív előadói, zenepedagógusi és ze-
nei közéleti tevékenységétől, bejelentette
lemondását elnöki tisztéről. Életművéért a
Liszt Ferenc Társaság díszoklevélben ré-
szesítette és egy, Liszt Ferenc kezét ábrá-
zoló bronzszoborral ajándékozta meg. A
szobor Stróbl Alajos munkája és mindösz-
sze négy példány készült belőle.
November 3.
A Magyar Tudomány Napján a Wosinsky
Mór Megyei Múzeumban Kaczián János
„A magyar tudomány nagy alakjai Tolna me-
gyében” címmel tartott előadást. 
Ugyanezen a napon zajlott az „Öröksé-
günk. Tolna megye évszázadai” című pályá-
zat kiállításának megnyitása és a díjak ünne-
pélyes átadása.
November 7.
A helyi Liszt Ferenc Társaság ünnepi hang-
versenyt rendezett a nagy zeneköltő halálá-
nak 120. évfordulója alkalmából a Művé-
szeti iskola növendékeinek és tanárainak
közreműködésével. A 85 éves Husek Re-
zső bejelentette elnöki tisztségéről lemon-
dását. A helyi Liszt Ferenc Társaság elnöke
Somlai Gáborné lett.
A Babits Mihály Művelődési Ház Művész
presszójában nyílt meg Vituskáné Juhász
Ildikónak, a Bárka Művészeti Szalon tagjá-
nak a kamara-kiállítása. A tárlatot Decsi
Kiss János újságíró, a szálkai művésztelep
vezetője nyitotta meg és ajánlotta az érdek-
lődők figyelmébe.
November 8.
Vitéz Vendel István, Szekszárd város 1921
és 1944 közötti polgármesterének 1941-
ben kiadott „Szekszárd megyei város mo-
nográfiája” c. könyvét reprint kiadásban je-
lentette meg a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um. A művet a kiadást gondozó dr. Gaál At-
tila megbízására dr. Dobos Gyula az 1997-
ben megjelent Szekszárd monográfia II. kö-
tetének szerkesztője, a Tolna Megyei Ön-
kormányzat Levéltárának igazgatója méltat-
ta és mutatta be a múzeum könyvtártermé-
ben összegyűlteknek.

November 18.
Nemzetközi fotókiállítás nyílt a Művészetek
Házában. A kiállítás Baky Péter festőmű-
vész nyitotta meg.
November 26.
Az Szekszárd Junior Stars Band az orszá-
gos Big Band versenyen 25 együttes köré-
ben arany fokozatú elismerésben részesült.
November 18–19.
Az 1968 óta kétévente megrendezett Szek-
szárdi Néptánc Fesztiválon az ország külön-
böző tájairól érkezett 14 együttes vett részt.
A fellépők rangsorában második helyezett
lett a Bartina Néptánc Egyesület. A rendez-
vényen a Honvéd Táncház vendégként be-
mutatta Bartók útján című műsorát.
November 19.
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes és
Lozsányi Tamás orgonaművész adott
hangversenyt magyar és külföldi szerzők
műveiből a Szekszárdi református templom-
ban Naszladi Judit karnagy vezetésével.
Közreműködtek: Auth Zoltánné (brácsán),
Balázs Réka (hegedűn), Köntös Hedvig
(csellón) és Tillai Tímea énekművész.
November 25.
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes –
Naszladi Judit karnagy vezetésével és
Lozsányi Tamás orgonakíséretével – nagy
sikerrel szerepelt a Kodály Zoltán IV. Ma-
gyar Kórusversenyen a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium dísztermében. Itt
Ezüst Diploma elismerésben, illetve művé-
szeti különdíjban részesültek.
November 26.
Babits Mihály születésének 123. évforduló-
ján, a költő szülőházában 1991 után ismét
kezdeményezték irodalomtörténettel foglal-
kozó szakemberek, írók és irodalomkedve-
lők a Babits Mihály Társaság létrehozását. A
kezdeményezőket december 17-én, az Iro-
dalom Házában az alakuló ülés a Társaság
tisztségviselőinek megválasztotta: dr. Töt-
tős Gábor elnök, Gacsályi József alelnök
és Panyi Zita a társaság titkára lett. 
November 27.
A Babits Mihály Művelődési Ház adott ott-
hont Szabó Dezső volt vasútállomási fali-
képének restaurációjáért szervezett moz-
galom újabb rendezvényének a „Jazz a ké-
pért” című hangversenynek. Ezen a Szek-
szárd Jazz Quartett, valamint a Szekszárd
Junior Stars Band adott műsort és a bevé-
telt felajánlották a kép visszaállításának költ-
ségeire. 
November 28.
A Szekszárd Környéki Foltvarrók Egye-
sülete „Ünnepre várva” címmel rendezte
meg kiállítását a Babits Mihály Művelődési
Ház márványtermében. A reprezentatív tár-
latot Matókné Kapás Julianna igazgató
nyitotta meg.
December 3.
„A gerinc maradjon mindig egyenes” cím-
mel Simon Erika készített interjúkötetet
Takler Ferenc szekszárdi borásszal. A
könyvhöz az előszót Bíró László püspök ír-
ta. Az értékesített mű árából a kiadó kötet-
ként 600 forintot a szekszárdi Remete ká-
polna felújítására ajánlott fel.
December 4–24.
Ádventköszöntő címmel Horváth István
polgármester megnyitójával kezdődött a
Szekszárdi Karácsonyváró ünnep- és prog-
ramsorozat a Garay téren. Az érdeklődők
tájékozódását részletes műsorfüzet segítet-
te. A programsorozat a hagyományos köz-
művelődési intézmények mellett igénybe
vette a Garay téri korábbi általános iskola
épületének helyiségeit is. A rendezvények

gazdag és sokszínű programot kínáltak a
város aprajának és nagyjának.
December 5.
Baky Péter, Kovács Zoltán és Szatmári
Juhos László képei, szobrai, valamint Kis
Pál István és mások versei ihlette művekből
nyílt kiállítás az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
portagalériájában. A kiállítást Duzsi Tamás
borász nyitotta meg, és itt mutatta be a kö-
zönségnek új kékfrankos borát.
A Művészetek Háza adott otthont Bartl Jó-
zsef, Dréher János, Gáll Ádám és Seré-
nyi H. Zsigmond festőművészek „Találko-
zások” című tárlatának, melyet Novotny Ti-
hamér művészettörténész, művészeti író
nyitott meg.
December 9.
Szekszárdi siker született a IX. Országos
Trombita versenyen. A 46 résztvevővel zajló
verseny döntőjébe hat Tolna megyei fiatal
jutott. Ebben a döntőben Pecze Balázs
szekszárdi fiatal nyerte el az első díjat.
December 
Képmellékleteivel 578 oldalon jelent meg a
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának
új kiadványa, a levéltári füzetek 11 kötete-
ként. A tíz szerző közül hét munkássága
részben vagy egészében a megyeszékhely-
hez kapcsolódik. Dr. Braun Sándorné a
Hangya Szövetkezetek tolnai működésével
foglalkozott. Csekő Ernő a katonaság és
csendőrség az 1901. évi „véres” pincehelyi
választáson és pótválasztáson betöltött sze-
repét elemezte. Dobos Zsuzsa dr. Szita
László biográfiáját készítette el. Dr. Dobos
Gyula a Kliegl (Kun) család történetéhez
gyűjtött adatokat. Többek között bemutatta
az 1930–1940 között Szekszárd főjegyző-
jeként dolgozó dr. Kliegl (Kun) Lajost.
Kaczián János a Tolna megyei akadémiku-
sokról készített összeállítást. Dr. Nagy Jan-
ka Teodóra–dr. Szabó Géza szerző-há-
zaspár munkája dr. Holub József akadémi-
kus tudományos portréját árnyalta. Dr.
Töttős Gábor a Tolna megyei időszaki saj-
tó kezdeteiről készített tanulmányt. A köte-
tet, amely névmutatóval, német és angol
nyelvű összefoglalókkal a szekszárdi nyom-
dában készült és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával jelent meg dr. Dobos Gyula
szerkesztette.
December 12.
Wolfgang Borchert: Draussen vor der Tür
(„Az ajtón kívül”) című darabját mutatta be a
szekszárdi Német Színház. Az előadás ven-
dégrendezője: Claudia Nowotny, a szek-
szárdi színház 1996 és 1998 közötti igaz-
gatója volt.
December 13.
Az egészséges és a fogyatékkal élő gyere-
kek együtt ünnepelték a Babits Mihály Mű-
velődési Házban a karácsony közeledtét, az
immár negyedszer megrendezett Pop Miku-
lás programon. A rendező szervek az Értel-
mi Fogyatékosok Országos Szövetségének
Tolna Megyei Szervezete, a Pixel TV és a
Bonyhádi Városi TV voltak. A gyerekek az
ajándékcsomagok mellett Dukai Regina
műsorának is örülhettek.
December 15.
A Magyar Kórusok Napján a Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes és a meghívott
nyolc Fejér és Tolna megyei kórus adott ün-
nepi hangversenyt a Művészetek Házában.
Vendég karnagy dr. Baross Gábor, Liszt-
díjas, érdemes és kiváló művész, a Magyar
Örökség díj birtokosa volt. 
December 21.
A Szekszárdi Madrigálkórus hagyományos
karácsonyi koncertjén egy méltatlanul hát-
térbe szorult, ritkán hallható nagymisét,
Joseph Haydn: Harmonie-messe c. művét
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mutatta be. Szólót énekeltek: Jani Gabriel-
la, Tőkési Emese, Horváth István és
Klézli István. Orgonán kísért: Lozsányi
Tamás. A kórust Jobbágy Valér karnagy
vezényelte.
December 23.
Ádventzáró szabadtéri koncertet adott a
Garay téren a Tücsök Klub Zenés Színpad
Béresné Kollár Éva vezetésével. Hagyo-
mányos karácsonyi egyházi és világi éne-
kekkel örvendeztették meg hallgatóikat.

OKTATÁS-NEVELÉS

Február 25.
A PTE szenátusa Irodalomtudományi és
Nyelvészeti Intézetet alapított az Illyés Gyu-
la Főiskolai Karon. E döntésével a 4. szek-
szárdi intézet jött létre. Igazgatója dr. N.
Horváth Béla egyetemi tanár lett.
Március 14.
A szekszárdi Garay János Gimnáziumban a
12. alkalommal a Kárpát-medence magyar
tannyelvű középiskolái számára megrende-
zett Kőrösi Csoma Sándor Földrajzverseny
döntőjét hagyományosan a Garay-Napok
keretében bonyolították le 2006. március
14-én. A verseny témája: a Kárpát-meden-
ce földrajza, természeti és kultúrtörténeti
értékei, emlékhelyei. A jól felkészült diákok
a magyarországi középiskolákon kívül Felvi-
dékről, Erdélyből és a Mura-vidékről érkez-
tek. A jó hangulatú verseny a tudáson kívül
a barátságot is építette. Az első három he-
lyezett Pannonhalmáról, Kolozsvárról, Pá-
páról érkezett”.
Április 28.
A PTE IGYFK Túrizmus Vendéglátói Szakon
indított új képzésére az előzetes jelentke-
zés kétszeres volt.
Május 11.
A PTE IGYFK tartotta ülését a tanító és óvó-
képző főiskolák főigazgatói kollégiuma. Itt
búcsúzott el e grémiumban betöltött elnöki
tisztétől dr. N. Horváth Béla egyetemi ta-
nár, a korábbi főigazgató.
Június 18.
Az általános iskolák tanulóinak tanulmányi
versenyén Apáczai-díjban részesült Csige
András és Szakál Balázs szekszárdi diák.
A Bendegúz nyelvész verseny díját Mácz
Andrea, Újhelyi Viktor és Dorogi Klára
kapta.
Július 11.
A szekszárdi 2. számú óvoda Kadarka utcai
részlege a környezeti nevelés magas szín-
vonaláért elnyerte a Környezetvédelmi és
az Oktatási Minisztérium által alapított „Zöld
óvoda” címet. 
Július 1.
Borbás Istvánné, a Hunyadi Mátyás Kö-
zépiskola igazgatója négy évtizedes peda-
gógusi munka után nyugalomba vonult.
Simontornyán kezdte pályáját, majd Szek-
szárdon az Ady Endre, később a Bezerédj
Középiskolában tanított, az utóbbinak igaz-
gató helyettese is volt. Dolgozott a megyei
tanács művelődési osztályán középiskolai
tanulmányi felügyelőként. Az iskola vezetői
évei alatt vette fel a Hunyadi Mátyás Közép-
iskola nevet. Ekkor létesült a Garay tan-
konyha és tanétterem. Intézményvezető-
ként számos tartalmi és formai korszerűsí-
tés kapcsolódik nevéhez.
Augusztus 7.
Az Országos Felnőttoktatási Információs
Központ adatai szerint 1500 Tolna megyei
hallgató kezdheti meg tanulmányit ősszel ál-

lamilag támogatott képzési keretében a fel-
sőoktatási intézményekben.

Szeptember 16.

A felújított Garay János Gimnázium tanu-
lói műsorral, igazgatója Lemle Béláné kö-
szönő szavakkal üdvözölték mindazokat,
akik hozzájárultak az alma máter több mint
százéves történetének legnagyobb mérté-
kű felújításához. Az ünnepség után az ér-
deklődők megtekinthették a felújított, ismét
széppé varázsolt iskolát.

Szeptember 28.

A Szekszárd MJV Önkormányzata Mecénás
Tehetséggondozó Alapjának elismeréseit a
Garay János Gimnázium dísztermében ve-
hették át a kiemelkedő eredményt elért ta-
nulók, kilenc együttes vagy egyesület és
felkészítő tanáraik. A résztvevőket és a jutal-
mazottakat Kocsis Imre Antal polgármes-
ter köszöntötte, a jutalmakat, illetve elisme-
rő okleveleket dr. Gaál Zsuzsanna alpol-
gármester adta át. 

Garay János Gimnázium

Zsitvai János Országos Középiskolai Ta-
nulmányi Versenyen angol nyelvből II. he-
lyezett. Felkészítő tanár: Mestyán Zsófia.
Fábián Rozália Ábel Jenő Országos Latin
Versenyen II. helyezett. Felkészítő tanár:
Gesztesi Enikő.
Kedves András Gyula ABACUS matemati-
kai lapok pontversenyen I. helyezett, arany
fokozatú dicséretet kapott. Felkészítő tanár:
Parrag Katalin.
Farkas Judit VII. Országos Zeneiskola
zongora négykezes és kétzongorás ver-
seny I. díjasa, a Keszthelyi Helikoni ünnep-
ség komolyzene kategóriájában arany foko-
zatot kapott. Felkészítő tanár: Dobai Ta-
másné.
Lozsányi Soma VII. Országos Zeneiskola
zongora négykezes és kétzongorás ver-
seny I. díjasa. Felkészítő tanár: Lozsányi
Tamás.
Lozsányi Soma a Keszthelyi Helikoni ün-
nepségeken komolyzene kategóriában
bronz fokozatot ért el. Felkészítők:
Lozsányi Tamás és Lányi Péter művésze-
ti vezető 
A Garay János Gimnázium Leánykara a
Keszthelyi Helikon ünnepségeken énekkar
kategóriában arany minősítést szerzett. Fel-
készítő tanár: Anducska Adrienn.
Schäfer Ágnes, Schäfer Fanni Keszthelyi
Helikoni ünnepségeken – egyéb kategóriá-
ban – ezüst minősítést kapott.
A Bartina Táncegyüttes gimnazista diákjai a
Keszthelyi Helikoni ünnepségeken néptánc
együttes kategóriában fődíj fokozatot sze-
rezték meg. Felkészítő tanár: Matókné Ka-
pási Julianna.
Az iskola Irodalmi Színpada Keszthelyi Heli-
koni ünnepségen irodalmi színpad kategóri-
ában ezüst minősítést ért el. Felkészítő ta-
nár: Báló Marianna.
Buda Réka, Czink Lilla Keszthelyi Heliko-
ni ünnepségeken mozgásművészet–mo-
dern tánc kategóriában ezüst fokozatot ért
el. Felkészítő tanár: Huszár Krisztina.
Hollósi Boglárka, Sulyok Janka Keszthe-
lyi Helikoni ünnepségeken komolyzene ka-
tegóriában bronz fokozatot szerzett. Felké-
szítő tanár: Ágostonné Béres Kornélia.
Puskás Janka Keszthelyi Helikoni ünnep-
ségeken komolyzene kategóriában bronz
fokozatot ért el. Felkészítő tanár: Nagyné
Mártonka Mária Tünde.
Nyúl Zsófia, Rappai Virág Keszthelyi Heli-
koni ünnepségeken könnyűzene–ének ka-
tegóriában bronz fokozatot kapott.

Gwizdala Dáriusz Keszthelyi Helikoni ün-
nepségek képzőművészeti alkotások kate-
góriában bronz fokozatot szerzett. Felkészí-
tő tanár: Kovács Zoltán.
Szőke Gergő Országos Diákolimpia 3000
m síkfutás I., 4x1500 m-es váltó II., mezei
futás csapat II. helyezést ért el.
Koncz Ákos Duatlon Országos Bajnokság
III. helyezettje, Országos Diákolimpia csa-
patversenyen a 4x1500 m-es váltóban II.
helyezett.
Zsigmond Előd Országos Diákolimpia
csapatverseny 4x1500 m-es váltó II. helye-
zettje, mezei futás csapat II. helyezettje.
Edző: Németh Gyula.
Szél Péter Országos Diákolimpia csapat-
verseny 4x1500 m-es váltó II. helyezettje.
Felkészítő edző: Sáthy István.
Szűcs Zsófia, Bogdán Annabella Orszá-
gos Diákolimpia csapatverseny súlylökés II.
helyezés. Felkészítő tanár: Móra Zoltán.
Újvári Vivien, Prischetzky Luca Országos
Diákolimpia csapatverseny súlylökés II. he-
lyezés
Demény Zsófia Országos Diákolimpia
csapatverseny súlylökés II. helyezés. Fel-
készítő tanár: Radva Dóra.
Rudolf Anna Országos Diákolimpia sakk-
csapatverseny K-L korcsoportos országos
döntő I. helyezett, sakk L-G korcsoportos
országos döntő egyéni I. helyezett. Felké-
szítő edző: Molnár Béla
Rudolf Kata Országos Diákolimpia sakk-
csapatverseny K-L korcsoportos országos
döntő I. helyezett. Felkészítő edző: Rudolf
László 
Dobrovitz Piroska Országos Diákolimpia
sakk-csapatverseny K-L korcsoportos or-
szágos döntő I. helyezett. Felkészítő edző:
Papp Csaba.
Prischetzky Milán, Kesjár Dániel, Pap
Miklós Országos Diákolimpia döntő mezei
futás csapat II. helyezés. Csirzó Zoltán ta-
nár Szőke Gergő, Zsigmond Előd, Pri-
schetzky Milán, Kesjár Dániel, Pap Mik-
lós felkészítéséért.

I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakközépiskola
Illés Lilla Országos Baka István vers és
prózamondó verseny I. helyezés. Felkészí-
tő tanár: dr. Mikóné Csősz Judit
Boronkai Bence Keszthelyi Helikoni Ün-
nepségen könnyűzene kategóriában ezüst
fokozat
Göttlinger Judit, Kindl Zoltán a Keszthe-
lyi Helikoni Ünnepségen film–video kategó-
riában ezüst fokozat. Felkészítő tanár: Kis
Pál István.
Balázs Réka Keszthelyi Helikoni Ünnepsé-
gen komolyzene kategóriában arany foko-
zat. Felkészítő tanár: Auth Zoltánné
Fuchs Márta.
Hága Krisztián Országos Atlétika Diák-
olimpia döntő 100 m-es síkfutás bronz
érem
Loch Bálint Keszthelyi Helikoni Ünnepsé-
gen komolyzene kategória ezüst fokozat.
Felkészítő tanár: Seleljo Jaroslav.
Laufer Mihály, Tóth Dániel Országos Ke-
rékpáros Diákolimpia döntő amatőr 5. kor-
csoportos összetett verseny ezüstérem.
Felkészítő edző: Schneider Gábor
Az iskola énekkara a Keszthelyi Helikoni
Ünnepségen könnyűzene kategóriában
ezüst fokozatot szerzett. Felkészítő tanár:
Haffner Zsoltné.
Az iskola leány kosárlabda csapata az
Országos Kosárlabda Diákolimpián III. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanár: Vecsési
Klára.

Bezerédj István Kereskedelmi és
Közgazdasági Szakközépiskola,
Kereskedelmi Szakiskola
Szilasi Szilvia Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyen II. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Dr. Lascsik Lászlóné.
Tancsa Rózsa Az Országos Szakmai Ta-
nulmányi Verseny döntőjében kereskedelmi
technikus szakmában elért jeles teljesítmé-
nyéért mentesült a szakmai vizsga letétele
alól. Felkészítő tanárok: Dr. Péchy
Bejnaminné, Révai Ferencné, Szabóné
Kiss Erzsébet.
Balogh Krisztina Szakma Kiváló Tanulója
Versenyen élelmiszer és vegyiáru-kereske-
dő szakmában elért jeles teljesítményéért -
mentesült a szakmai vizsga letétele alól.
Felkészítő tanárok: Paál Tiborné, Visz-
megné Schmidt Katalin, Bruckmanné
Dorn Edit felkészítő tanárok. Folland
Jánosné, Tancsa Rózsa és Balogh Krisz-
tina felkészítéséért.
Tamás Anikó Országos Népdaléneklési
Verseny II. helyezés, Keszthelyi Helikoni
ünnepségeken szólóének kategóriában
arany minősítést szerzett.
Az iskola énekkara a Keszthelyi Helikoni ün-
nepségen bronzérmet szerzett. Felkészítő
tanár: Ágoston Mária.
Kovács Gergő Keszthelyi Helikoni ünnep-
ségeken szólóének kategóriában arany mi-
nősítést ért el.
Tücsök Klub Zenés Színpad
Egyesület
Mohar István A Keszthelyi Helikon ünnep-
ségen musical kategóriában arany minősí-
tést szerzett.
Kövendi Eszter az országos francia nyelvű
ének versenyen tanúsított kiemelkedő sze-
repléséért különdíjban részesült. 
A Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület a
Keszthelyi Helikoni ünnepségeken köny-
nyűzene–musical kategóriában arany minő-
sítést kapott. 
Béresné Kollár Éva, az együttes vezetője
Nyúl Zsófia, Rappai Virág, Tamás Anikó,
Kovács Gergő, Mohar István, Kövendi
Eszter, a Tücsök Klub felkészítéséért. 
Emmert Vanessza a Keszthelyi Helyikoni
ünnepségen gitár szakon arany minősítés,
Országos gitárverseny III. helyezés. Felké-
szítő tanár: Környei Miklós.
Babits Mihály Általános Iskola
Égi Barnabás Országos Diákolimpia judo
45 kg-os korcsoport I. helyezés. Felkészítő
edző: Szepesi József.
Csige András Apáczai Kiadó által meghir-
detett verseny országos I. helyezettje Apá-
czai-díjat szerzett. Felkészítő tanár: Babos-
né Csapó Erika.
Prantner Anita Országos Diákolimpia IV.
korcsoport-kerékpár csapatversenyben I.,
egyéni időfutam verseny II., mezőnyverseny
II. helyezés
Prantner Gergely Országos Diákolimpia
IV. korcsoport kerékpár csapatversenyben
I., amatőr kategóriában egyéni összetett III.
hely
Szakács Szimonetta Országos Diákolim-
pia IV. korcsoport kerékpár csapatverseny-
ben I., amatőr kategóriában egyéni össze-
tett II. hely
Vég Bence Országos Diákolimpia IV. kor-
csoport kerékpár csapatversenyben I.,
amatőr kategóriában egyéni összetett I.
hely
Orbán István, Horváth Péter Országos
Diákolimpia IV. korcsoport kerékpár csapat-
versenyben I. helyezés
Klemné Koleszár Ildikó felkészítő tanár,
Szakál Balázs Kárpát-medencei Biológia
Verseny országos I. helyezés 
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Hidas András János Kaán Károly Orszá-
gos Természetismereti Verseny országos
döntő különdíj. Felkészítő tanár: Szűcs
Jánosné.
Jankovics Éva, Arany János Országos
Anyanyelvi Verseny III. hely. Felkészítő ta-
nár: Máté Erzsébet.
Solymosi Zsófia, Országos Mesemondó
Verseny I., Andersen mesék Országos Me-
semondó Verseny IV. helyezett. Felkészítő
tanár: Molnárné Csiki Erika.
Ruttkay Zoltán Péter, XXXV. Kalmár Lász-
ló matematika verseny országos I. hely. Fel-
készítő tanár: Freyné Felkert Katalin.

Dienes Valéria Általános Iskola,
Grundschule

Az iskola leány kosárlabda csapata az Or-
szágos Diákolimpián II. helyezést ért el. Fel-
készítő tanár: Steinerné Jankovics Mária.
Mayer Bettina Sam-füles levelezős német
tanulmányi verseny III. hely. Felkészítő ta-
nár: Takácsné Temesi Szilvia.
Nagy Mónika Országos Népdaléneklési
Verseny szóló kategóriában arany minősí-
tés. Felkészítő tanár: Aradi Zsuzsanna.
Lukácsi Marcell, Titok Történelem Ver-
seny II. helyezett. Felkészítő tanár: Illésné
Gesztesi Piroska.
Mácz Andrea, Bendegúz Nyelvész Ver-
seny II. helyezés. Felkészítő tanár: Müller
Jánosné.
Újhelyi Viktor, Bendegúz Nyelvész Ver-
seny II. hely. Felkészítő tanár: Eszterbauer
Teréz.
Farkas Dániel, I. Országos Wink Chun
Bajnokság Forma SLT gy. 3. kat. I. helye-
zés
Koltai Borbála, Litterátum országos német
nyelvi verseny III. helyezés
Ordas Ágnes, Litterátum országos német
nyelvi verseny I., Titok német tesztverseny
II., Titok Arany János magyar-nyelvi teszt-
verseny III. helyezettje. Felkészítő tanár:
Puskás Andrea.
Csingár Tamás, Sam-füles levelezős tanul-
mányi német verseny I. hely. Felkészítő ta-
nár: Simon Andrea.
Tamás Bence, Serdülő összetett OB
négypróba II. hely (egyéniben),
Scherer Tamás, a serdülő összetett OB
négypróba I. helyezett csapat: Prischetzky
Luca–Újvári Vivien–Hága Krisztián–Ta-
más Bence felkészítéséért.

5. Számú Általános Iskola

Antal Andrea, Wado-kai gyermek- és ifjú-
sági országos karate bajnokságon elért I.,
IWKU Open, Nemzetközi karate bajnokság
– Kata versenyszám I., – Kumite verseny-
szám I., – Hungary Wado Open Kata ver-
senyszám I., – Kumite versenyszám II. he-
lyezés. Felkészítő edző: Nagy Ákos.
Király Éva Friderika, Tarka Barka Alapít-
vány által meghirdetett „Így töltöm a szabad-
időmet” című országos rajzpályázaton elért
I. helyezés. Felkészítő tanár: Gyulainé Va-
dász Ágnes.
Dávid Gitta, A Magyar Gyermek és Ifjúsági
Flotta XIII. Országos vízi találkozó vízi men-
tés és úszás versenyszámban II., Nemzet-
közi Úszóversenyen 50 mell – 50 hát kate-
góriában I. hely. Felkészítő edző: Gaál
László.
Hunyadi Bence Országos Diákolimpia Ju-
do II., Országos Bajnokság Judo I., Orszá-
gos csapatbajnokság III. helyezett.
– Dávid Donatella Bókai Árpád Országos
Biológia Verseny I. helyezés. Felkészítő ta-
nár: Szabó Tamásné.

December 5.
Rendezvénysorozattal ünnepelte a Dr. Ke-
lemen Endre Szakközépiskola a magyar tu-
domány hónapját. Ennek keretében nyílt ki-
állítás dr. Zseli József csillagász fotóiból.
Dr. Sík Erzsébet főorvostól hallgattak elő-
adást a tanulók az orvostudomány és a fizi-
ka kapcsolatáról, majd ellátogattak Paksra
az Atomerőmű látogatási központjába.
December 6–7.
Az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola kétnapos programsoro-
zattal emlékezett az iskola névadójára: mű-
vészeti bemutatóval, irodalmi, történelmi-
helytörténeti, pszichológiai és természettu-
dományos előadásokkal és koncerttel.
Megrendezték a hagyományos angol nyel-
vi, környezetvédelmi versenyt és a kosár-
labda tornát is.
December 15.
A Garay János Gimnázium, a Gyakorló
Általános Iskola és Óvoda, a Liszt Fe-
renc Művészeti Iskola pedagógusai sztráj-
kot tartottak az első két tanítási órában a
PDSZ felhívásához csatlakozva, mert a kor-
mány által tervezett megszorító pénzügyi in-
tézkedések miatt veszélyeztetettnek látták a
minőségi oktatást és a tehetséggondozást.
December 21.
A Garay János Gimnázium tanulói a
hagyományokhoz híven, Báló Marianna
által rendezett, karácsony szellemére
hangoló ünnepi műsorral köszöntötték a
díszteremben, tanáraikat, a szülőket és di-
áktársaikat.

EGÉSZSÉGÜGY

Február 21.
Új automata vér- és vizeletanalizáló készülé-
ket helyeztek üzembe a Balassa János
Megyei Kórház központi laboratóriumá-
ban.
Március 7.
A Balassa János Megyei Kórház II. számú
(gasztroenterológiai) belgyógyászata konfe-
renciát rendezett az emésztőszervek beteg-
ségeiről neves előadók bevonásával .
Május 11.
Dr. Brázai Lászlót a Dél-dunántúl tiszti fő-
orvosát ismét a Népegészségügyi Tudomá-
nyos Társaság Elnökévé választották. A ko-
rábbi szekszárdi tiszti főorvos 2004 óta ve-
zeteti ezt a testületet.
Május 22.
Dr. Gesztesi Tamás nyugalmazott belgyó-
gyász főorvost a Magyar Kardiológusok Tár-
sasága „Életmű díjjal” tüntette ki a magyar
szívbetegekért, és a hazai kardiológia fejlő-
déséért kifejtett munkájáért. 
Augusztus 2.
Az anyatej elsődleges szerepére hívták fel a
figyelmet azok az aranyszalagot viselő kis-
mamák, akik gyerekeikkel együtt sétáltak
Szekszárd belvárosában. 
Október 14.
Tudományos üléssel, díjak átadásával és
ökumenikus istentisztelettel zajlottak a me-
gyei kórház Balassa-napi rendezvényei. A
35 év alatti munkatársak részére kiírt pályá-
zaton díjnyertes dolgozatát mutatta be dr.
Gáspár Zoltán belgyógyász, dr. Karagity
Eliza bőrgyógyász, dr. Juhász László bel-
gyógyász, valamint Varga Krisztina és Ki-
rályné Lieb Annamária osztályvezető ápo-
ló-helyettesek, Visontainé Balla Ágnes
szakápoló. 

Az ünnepi tudományos ülésszakon prof.
emeritus dr. Cholnoky Péter (PTE Szom-
bathelyi Képzési Központ) és dr. Gesztesi
Tamás nyugalmazott osztályvezető főorvos
(Szekszárd) osztotta meg tapasztalatait, vé-
leményét a hallgatósággal.
Miniszteri Dicséretben részesültek: dr.
Katona Klára reumatológiai osztályvezető
főorvos, dr. Wágner Gyula, a nephrológiai
részleg vezető főorvosa, Pestiné Rábli
Zsuzsanna vezető főnővér és Szalontai
József üzemeltetési osztályvezető.
Az Egészségügyi Miniszter Elismerő ok-
levelét kapta a dr. Vastag Oszkár főorvos
vezette Szemészeti Osztály.
További díjazottak: Budai Teréz ideggyógy-
ászati segédápoló, dr. Kőszegi Lászó szü-
lész nőgyógyász főorvos, Horváth
Lászlóné patológai asszisztens, Heim
Károlyné a dokumentációs osztály vezető-
je és Grósz Józsefné betanított munkás. 

November 16.
Dr. Csordás Jenő nyugalmazott gyermek-
gyógyászt, kórházi főorvost, akit 80. szüle-
tésnapja alkalmából volt kollégái köszöntöt-
tek, az Orvosi Kamara Hyppokratesz em-
lékérem kitűntetésben részesítette.

November 23.
Több száz egészségügyi dolgozó vonult fel
Szekszárdon, tiltakozva a kormány tervezett
egészségügyi reformjának intézkedései el-
len.

CIVIL SZERVEZETEK

Január 15.
Az Emberségesebb Magyarországért Civil
Mozgalom kitüntetést adományozott Sas
Erzsébet újságírónak.

Január 23.
A dr. Tóth Csaba Attila által indított és
szervezett Lélelképítő sorozat hetedik
évadja dr. Hegedűs Loránt püspök Apo-
kalipszis most című előadásával kezdődött.

Február
A Civil Casinó vendége volt Gönczöl Kata-
lin, az állampolgári jogok biztosa.

Február 13.
A Léleképítő közönsége a Babits Mihály
Művelődési Házban Takaró Mihály iroda-
lomtörténész Wass Albert Élete és mun-
kássága a magyarság érdekében című elő-
adását hallgatta.

Március 6.
A színházteremben teltház tekintette meg a
magyarkanizsai Udvari Kamara Színház szí-
nészei a Halottak Napjától Virágvasárnapig
című, a délvidéki magyarok két világháború
közötti életét bemutató összeállítását.

Március 12.
Baka Ferencet választották a Nemzeti Civil
Alap Dél-dunántúli Regionális Kollégiumá-
nak Elnökévé.

Március 13.
A Vállalkozói Szalonban Agytrösztök az or-
szágépítésben címmel tartott előadást
Dessewffy Tibor szociológus a Demos
Magyarország elnöke. 

Április 10.
Oloffson Placid atya A túlélés szabályai cí-
mű előadásával volt a Léleképítő vendége.

Április 24.
Kiss Dénes babérkoszorús író-költő, nyelv-
tudós a magyar nyelv értékeiről tartott elő-
adást.

Május 8
Takaró Mihály irodalomtörténész a sza-
badkőművességről tartott előadást
Május 16.
A Rotary Klub a megyei kórház Hospice
Alapítványát negyedmillió forinttal támogat-
ta.
Május 17.
A szekszárdi Rotary Klub rendezésében a
Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei hang-
versenyt adtak a Művészetek Házában. A
hangversenyen fellépett Farkas Judit, akit
a klub anyagilag is támogat tanulmányai-
ban.
Május 28.
A Vállalkozói Szalon meghívására Szek-
szárdra látogatott Debreceni József köz-
író, kecskeméti tanár, aki könyvet írt Antal
Józsefről, Gyurcsány Ferencről és Orbán
Viktorról.
Június 8.
A Vállalkozói Szalonban Bokros Lajos
egykori pénzügyminiszter, a CEU Közép-
európai Egyetem igazgatója aktuális gazda-
ságpolitikai összefoglalót tartott.
Június 11.
Szekszárdon tartották a Magyar Rotary klu-
bok a következő évi vezetők felkészítési tan-
folyamát.
Június 12.
Dr. Hegedűs Lóránt püspök rendkívüli iro-
dalomóra keretében Ady Endre költészeté-
ről vallott.
Június 19.
Nyolcadik születésnapját ünnepelte a
Szekszáradi Rotary Klub. A leköszönő el-
nök Kővári László eredményesnek ítélte
az eltelt évet. A következő év elnökévé dr.
Gesztesi Tamást választották.
Július 5.
Autóbuszt adományozott alapítványán ke-
resztül Perutek János újságíró Hétfalu
csángó településnek. Ezzel továbbra is
megoldódik a gyerekek szállítása a magyar
nyelvű iskolába. A buszt Kiss József a tele-
pülés polgármestere vette át Szekszárdon.
Augusztus
Új emléktábla került a szekszárdi Sajtóház
falára. Ezen – a korábban ugyanide átmen-
tett vaskapu egykori tulajdonosának – dr.
Nagy István volt belgyógyász főorvosnak a
neve is szerepel a kaput 1910 körül alkotó
Kovács János neve mellett. Az emléktábla
megújítását, a korábbi kapuelhelyezéshez
hasonlóan Szigetvári Ernő, az OTP ny.
igazgató-helyettese kezdeményezte.
Szeptember 18.–december 31.
Szekszárdon, a Garay téren minden este
voltak a kormányfő lemondását követelő
tüntetések. A megmozdulásokon a szerve-
ző dr. Tóth Csaba Attila, Horváth Anita,
Nagy György, Szabó György mellett szá-
mos helyi személyiség és országosan is is-
mert meghívott kapott szót. Többek között
Bacsmai László katolikus plébános,
Halmosi József borász, Baky Péter festő-
művész, dr. Pálos Miklós, a megyei köz-
gyűlés alelnöke, dr. Braun Márton ország-
gyűlési képviselő, dr. Nemes Árpád ügy-
véd, Kirsch János diakónus, a Csurgó ze-
nekar, Horváth István polgármester, Ke-
rekes Csaba önkormányzati képviselő,
frakcióvezető, dr. Tóth Gyula, Csillagné
Szántó Polixéna, Kővári László önkor-
mányzati képviselők, Sárközi János Jó-
zsef roma önkormányzati vezető, Csúcs
Endre keramikus, Erőss Zoltán mérnök
és dr. Kiss Albert ügyvéd hallatták hangju-
kat, mondták el véleményüket.
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A meghívott vendégek közül többek között
dr. Papp Lajos neves szívsebész profesz-
szor, dr. Csókai András agysebész, dr.
Gutai László atomfizikus, Pitti Katalin
operaénekes, Czakó Gábor író, Gergely
János csíksomlyói plébános és az Árvács-
kák, dr. Tőkés László, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspöke, az Er-
délyi Nemzeti Tanács elnöke, dr. Tamás
Károly professzor, Waszlavik Gazember
László zenész, dr. Drábik János, a Sza-
bad Európa rádió volt szerkesztője, Sebes-
tyén István mesemondó, Szakács Gábor
zenész, Farkas István Kinca zeneművész,
dr. Bakos Batu németkéri képviselő, dr.
Sümegi Zoltán Tolna város polgármeste-
re, dr. Halász József, a Szent Korona szol-
gája, dr. Bene Gábor Kossuth téri tüntető,
Balogh Barna újságíró, Ekrem Kemál
György Kossuth téri tüntető, Balczó Zol-
tán egyetemi tanár, Dénes János ’56-os
hős, Beregszászi Olga énekes, Torockai
László, a 64 vármegye egyesület volt elnö-
ke, dr. Kellermayer Miklós professzor, dr.
Csath Magdolna közgazdász, Szőts Bé-
la, Kovács Gábor zenész, dr. Andrásfalvy
Bertalan professzor, ifj. Hegedűs Loránt
református lelkész, dr. Mellár Tamás egye-
temi tanár, a KSH volt elnöke, Kiss Dénes
költő-író, Komonyi Orbán és Usztics Má-
tyás színész tartottak hosszabb rövidebb
előadást. A résztvevők az interneten is köz-
zé tették a Garay téri eseményeket.
Szeptember 22.
A szeretet lángját lobbantották fel Szekszár-
don, a Garay téren, ahol fogyatékkal élő és
ép művészek, sportolók, diákok váltották
egymást a színpadon. Ezzel is segítve,
hogy az egész társadalom elfogadja egyen-
rangú társnak a hátrányokkal élőket. A
programot a Hétszínvirág Otthon szervez-
te.
Szeptember 28.
A Művészetek Házában dr. Szilágyi Mihály
helytörténészt a Tolna megyei nemzetőr-
ségről írt könyvének ünnepélyes bemutató-
ján, valamint Ranga Ferencet, Dóni Antalt
és vitéz Prajda Vendelt, dr. Domány And-
rás a Magyar Nemzetőrség Országos Pa-
rancsnoka nemzetőr ezredessé léptette
elő. A már elhunyt nemzetőrök közül Gabi
Gézának és Farkas Istvánnak a Nemzet-
őrség Aranykeresztjét ítélték oda. 
Szeptember 25.
Folytatódott a „Léleképítő” sorozat a Ba-
bits Mihály Művelődési Házban. Szabó
Gyula, a Nemzet Színésze élete egy-egy
mozzanatáról tartott versekkel színesített
előadást.
Október 9-én Czakó Gábor decsi szárma-
zású újságíró a „magyar nyelv lelkéről” be-
szélt. 
November 20-án Zelei Miklós és Gazsó
L. Ferenc újságírók voltak a sorozat elő-
adói.
December 11-én „Petőfi nem alkuszik” cím-
mel az Usztics Mátyás vezette Nemzeti
Kamaraszínház előadását láthatta a szín-
háztermet megtöltő közönség.
Október 4.
A Vállalkozói Szalon évadnyitó estjén Auth
Henrik, az MNB alelnöke hazánk pénzügyi
helyzetéről, kilátásainkról tartott előadást. 
Október 17.
Kéri László politológus és dr. Petschnig
Mária Zita, a Pénzügykutató Zrt. tudomá-
nyos főmunkatársa tartott előadást a Szalon
vendégeként.
Az ősz folyamán Kocsis István, a Magyar
Villamos Művek vezérigazgatója hazánk
energiahelyzetéről, az atomerőművek jö-
vőjéről tartott előadást, folytatott beszél-
getést.

A december 13-i évadzáró összejövetelen
Horváth István polgármesterrel, Pálné dr.
Kovács Ilonával, az MTA Dunántúli Tudo-
mányos Intézetének igazgatójával, Halmai
Gáborné országgyűlési képviselővel és
Miszler Miklóssal, a Dél-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igaz-
gatójával a beszélgetés témája a közigazga-
tás és a gazdasági szervezetek közötti part-
neri viszony fontossága volt. 
Október
Joó Ferenc, a Garay János Gimnázium
egykori tanulója, neves pénzügyi szakem-
ber 100 ezer eurós felajánlást tett volt alma
matere javára. Az alapítvány vagyonából
évente három tehetséges tanuló jutalmaz-
ható. Az adomány aláírásán Lemle Béláné
igazgató mellett és a tanulók képviselőin kí-
vül dr. Ótos Miklós, a Garay János Gimná-
zium Öregdiák Szövetségének elnöke is
részt vett.
November
A jelenleg 210 főt számláló Magyar Jo-
gász Egylet Tolna Megyei Szervezete
tisztújító közgyűlésén ismét dr. Herbert
Éva ügyvédet választotta meg elnökének.
Alelnök dr. Brebán Valéria, a Tolna Megyei
Munkaügyi Központ igazgatója és Hausz-
manné dr. Szőke Rita, a Szekszárd Városi
Bíróság elnöke lett. A titkári teendők ellátá-
sára dr. Eszteri Zoltán ügyész kapott meg-
bízást.
A Tolna Megyei TIT Egyesület szervezé-
sében az idén is rendszeresek voltak az
előadások. Többek között hallhatták az ér-
deklődők a Globális világproblémákról prof.
dr. Tóth József PTE TTK tanszékvezető
egyetemi tanárát, Liszt Ferenc utolsó hó-
napjairól és haláláról dr. Szilágyi András
pszichiátert, Széchényiről és Metternichről
dr. Gesztesi Tamás nyugalmazott szek-
szárdi osztályvezető főorvost. Patartics
Zorán építésztől, mint külső szemlélőtől,
Szekszárd építészetéről hallhattak az elő-
adássorozat résztvevői. Dr. Kiss László al-
kotmánybíró, a PTE jogászprofesszora „Jo-
gunk nyelve, nyelvünk joga” címmel tartott
előadást.
November 4.
Tizennégy ifjú hölgy vetélkedett az Alisca
szépe versenyen a Babits Mihály Művelő-
dési Házban. A koronát a hidasi Kiss Tí-
mea nyerte el. Ő lett a közönség-díjas is.
Udvarhölgyei a bajai Polgár Csilla és a
szekszárdi Rózsa Szandra lettek.
December
Tizennégy festményt ajánlottak fel a Bárka
Művészeti Szalon alkotói a Hospice Alapít-
ványnak. A bevételt a daganatos betegek
gyógykezelésére fordítják. A Czitkovics
Márta, E. Nagy Mária, Bede László és
Biszák László munkái a Garay téri volt álta-
lános iskolában voltak megvásárolhatók de-
cember első felében.
December 5.
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Köz-
hasznú Alapítvány ismét megszervezte jó-
tékonysági hangversenyét a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány megsegítésére a Művé-
szetek Házában. A telt házas rendezvényen
a Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanárai, nö-
vendékei és a szovátai gyerekek adtak mű-
sort. Az összegyűlt 350 ezer forint pénz-
adományt Pál Mária, a szovátai gyermek-
otthon vezetője vette át dr. Madarassy Ág-
nestől, az alapítvány elnökétől.
December 11.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a fo-
gyatékkal élők megyében működő szerve-
zetei idén is megrendezték könyvtárosok,
civil szervezetek, fogyatékkal élő, speciális
nevelést igénylő fiatalok és felnőttek közre-

működésével közös karácsonyi ünnepsé-
güket a Babits Mihály Művelődési Házban. 
December 14.
Stefka István Rendszerváltók című köny-
vét mutatták be a Művészetek Házában. A
80-as, 90-es évek fordulójának több neves
személyiségével készült interjúkötet bemu-
tatásán jelen volt dr. Andrásfalvy Bertalan
és dr. Pozsgai Imre. A beszélgetést a
rendszerváltás aktív részese, dr. Pálos
Miklós, a megyei közgyűlés alelnöke vezet-
te.
December
A Szekszárdi Nőegylet Egyesület az idén
is megajándékozta a Szivárvány Általános
iskola tanulóit édességgel és öt diák csa-
ládját élelmiszercsomaggal. A családok át-
meneti otthonában lakók használt ruhákat,
ágyneműt, háztartási eszközöket és élelmi-
szercsomagot kaptak. Egy joghallgató
szakkönyv beszerzéséhez járultak hozzá,
két idős, egyedülálló személy ajándékban
részesült.
December 19.
Az Anducska Adrien vezette Galiarda Ka-
marakórus karácsonyi hangversenyén –
számos szólistával kiegészülve – széles
műfaji skálán mozgó műsort hallhatott a kö-
zönség a Művészetek Házában. A szólisták
Kajsza Pál, Kocsis Imre Antal, Dobai
Tamásné, Köntös Hedvig, Auth Zoltán,
Balázs Réka és a versmondó Fábián Pé-
ter voltak.

NEMZETISÉGEK,
ETNIKAI KISEBBSÉGEK

Június 2.
A Szekszárdi Német Egyesület XVI. alka-
lommal rendezte Pünkösdi Fesztiválját,
ezúttal a felújított Garay téren. Fesztiváligaz-
gató Hepp Ádám. 
Június 26.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkor-
mányzat 120 szekszárdi roma gyermek-
nek szervezett kirándulást a Balatonhoz és
Harkányba.
November 19.
A Német Nemzetiségi Egyesület a lekö-
szönt Szendrei Mihály helyére dr. Józan
Mihályt választotta elnökévé. Az egyesület
két titkára Hepp Ádám és ifj. Töttős Gá-
bor, alelnökök Heinek Ottó és Szily Lajos
lettek. Az ellenőrző bizottság elnöke Vitéz
Zsolt maradt.
December
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkor-
mányzat Művelődési Bizottságot hozott lét-
re a megnövekedett oktatási-kulturális fel-
adatainak jobb ellátására és segítésére. A
bizottság elnöke ifj. Töttős Gábor lett.

EGYHÁZAK

Január 27.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
rendezésében időszerű egyházpolitikai kér-
désekről tartott előadást a szekszárdi belvá-
rosi plébánián Mayer Mihály megyéspüs-
pök. 
Január
Lemle Zoltán bonyhádi református lelkész-
nek, Szekszárd közismert személyiségé-
nek „Erőm Krisztusban” című prédikáció-
gyűjteménye után „A lélek gyümölcsei” cím-
mel jelent meg újabb kötete.

Április 10.
Oloffsson Placid bencés szerzetes volt az
egyház és több más intézmény, szervezet
vendége Szekszárdon. Az atya 10 évet töl-
tött el Gulág táborokban, ahol legfőbb fel-
adatának tekintette: tartani a lelket társai-
ban, a túlélés, a remény ébren tartásával. 

Május 12.
A Szent Lélek Szeminárium meghívására
előadóként érkezett Szekszárdra dr. Sza-
bó Tamás tábornok.

Július 10.
Ravasz Csaba személyében új katolikus
pap kezdte meg szolgálatát Szekszárdon. A
bátaszéki származású, középiskolai tanul-
mányait Szekszárdon végző atya korábban
kilenc évig plébános volt előző állomáshe-
lyén.

Július 16.
A Holocaust áldozataira emlékeztek a Mű-
vészetek Háza előtti emlékműnél és a Sport
utcai zsidó temetőben.

Augusztus
A sióagárdi gyökerekkel rendelkező Barsi
Balázs sümegi ferences rendfőnök volt a
vendége a szekszárdi KÉSZ-nek, ahol elő-
adását „Mi az ember?” címmel tartotta. 

Szeptember 3.
Az 1757-ben épült Remete-kápolna hagyo-
mányos búcsúján, idén Bábel Balázs kalo-
csai érsek celebrálta az ünnepi szentmisét,
tartotta a szentbeszédet. A kápolna tataro-
zása jelenleg is folyik. Adományokból és
pályázati forrásokból eddig 16 millió forint
gyűlt össze a munkálatokra.

December 16.
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Tár-
saság „Hanuka, a fény ünnepe” címmel
szervezett rendezvényt a Művészetek Házá-
ban. Közreműködött a Budapest Klezmer
Band.

SPORT

Január 22.
Ferencz József szekszárdi rádióamatőr,
Weisz László és Hudanik Antal után har-
madikként kapta meg az amerikai diplomát
rádiós munkájának elismeréseként.

Január 31.
Csillag Balázs, az AC Szekszárd verseny-
zője Bécsben a nemzetközi fedett pályás
atlétikai viadalon 3000 m síkfutásban első
helyezést ért el. Edzője: Németh Gyula

Március 9.
A Puskás Ferenc Stadionban Budapesten
rendezték meg a Veterán Atléták Or-
szágos Bajnokságát. A szekszárdi sze-
niorok 13 aranyérmet és számos helyezést
értek el.

Március 10.
Ünnepélyes díjátadáson 2005. évi eredmé-
nyeik alapján a következő egyesületeket kö-
szöntötték: Alisca Nyilai Íjász Egyesület,
Asztalitenisz Klub, Atlétikai Club, Atom-
erőmű Kosárlabda Sport Club, Embu-
sen Karate Egyesület, Gemenc Judo
Klub, Gemenc Természetvédelmi és
Sportegyesület, Ifjúsági Únió Szekszárd
SE, Rádiós Klub, Senior Atlétikai Klub,
Szabadidős Kerékpár SE, Szekszárdi
Kerékpáros SE, Szekszárdi Vízmű SE,
Óceán Könnyűbúvár Kiemelten Köz-
hasznú SE, Varga Trans-Fer Utánpótlás
Kézilabda SE.
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Május 19.
Az Országos Kosárlabda Kadet Bajnok-
ságot veretlenül nyerte a KSC korosztályos
együttese. Edző: Szabó Noémi.
Május 24.
Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala
a 2006. évi XV. Kihívás Napja jubileumi
sportrendezvényen 18 város közül a VI. ka-
tegóriában 3. alkalommal első helyezést ért
el.
Június 17.
A város Polgármesteri Hivatala 136 csapat
részvételével rendezte meg a 10. Adidas
Streetball Utcai Kosárlabda Fesztivált.
Részt vett Gyulai Géza a szekszárdi kosár-
labdázás hőskorának emblematikus alakja.
Június 17–22.
Csillag Balázs, az AC Szekszárd verseny-
zője a Thessaloniki EAA Európa Kupa I. o.
B csoportjában 3000 m-en a 3. helyezést
ért el. A magyar csapat megtartotta helyét
az atlétikai Európa kupa első osztályában. 
Június 26.–július 3.
Szőke Gergő, az AC Szekszárd versenyző-
je a Thessalonikiben megrendezett Gimna-
siade versenyen 3000 m-en az 5. helye-
zést érte el 8,39,85-ös időeredménnyel.
Június 30.
A kosárlabda szövetség vezetői Szolnokon
értékelték az évet és adták át a kitűntetése-
ket. A 15–16 éves korosztályában az „Év
játékosa” címet Bálint Réka, az „Év edző-
je” címet Szabó Noémi kapta. Mindketten
másodszor nyerték el a kitüntető címet.
Július 14–16.
A XV. Rallyrepülő Nemzeti Bajnokságot és
Magyar Rally Kupát Őcsényi repülőtéren az
Őcsényi Repülőklub Sportegyesület
rendezte.
Szeptember 30.
Budapest diák „B” országos bajnokságon
Égi Barnabás, a Gemenc Judo Klub tagja
első helyezést ért el, egyesülete az össze-
sített pontversenyben szintén első helye-
zést ért el.
November 25.
Budapest diák „B” OB-n a Gemenc Judo
Klub Szekszárd város judo történetében
először nyertek csapat aranyérmet. Edző:
Szepesi József.
December 2.
Budapest NB II. országos csapatbajnoksá-
gon a Gemenc Judo Klub felnőtt csapata
második helyezést ért el.
Az Embusen Karate Sportegyesület ver-
senyzői Guzorán Attila (IV. dan), Ősz Gá-
bor (III. dan), Ambrus Attila (III. dan) az el-
múlt 6 évben a regionális, az országos ver-
senyeken valamint az American Japán Ka-
rate Association Nemzetközi Szövetség vá-
logatottjában kiemelkedő eredményt értek
el.

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Január 3.
A nyugdíjba vonuló Tolna megyei rendőrfő-
kapitánynak, dr. Kustra József dandártá-
bornoknak a köztársasági elnök szakmai
munkája elismeréseként a Szent György
érdemjelet adományozta.
Január 23.
A Tollforgatók, a KÉSZ és a BÁRKA által
alapított Tolna Megye Művészetéért plaket-
tel öt főt díjaztak. Közülük szekszárdiak:
Nepp Dénes szíjgyártó, a Madrigálkórus,
Korcsmár István művészetpártoló, az
Alisca Bau ügyvezető igazgatója.

Március 15.
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Dobos
Gyulának Tolna Megyei Önkormányzat Le-
véltára igazgatójának több évtizedes ki-
emelkedő szakmai, tudományos és intéz-
ményvezetői tevékenysége elismeréseként
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetést adományozta. A
kitüntetést dr. Bozóky András, a Nemzeti
Kulturális Örökség minisztere az Iparművé-
szeti Múzeumban rendezett ünnepségen
adta át.
A Magyar Köztársaság elnöke dr. Fischer
Sándornak, a Tolna Megyei Iparkamara el-
nökének a vállalkozások érdekében 25
éves aktív és kezdeményező, funkciójában
a munkanélküliek képzésében végzett
munkája elismeréseképpen a Magyar Köz-
társági Arany Érdemkereszt (polgári ta-
gozata) kitüntetést adományozta. A kitünte-
tést a Magyar Iparkamara évnyitóján
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök adta át.
Március 16.
Hazafi József Csányi-díjas újságíró, a Nép-
újság ny. főszerkesztő helyettese az atom-
erőműről készített korábbi cikkeiért kapta
ez évben a Paksi Atomerőmű újságírók
számára alapított kitüntetését. 
Március 18.
Dolcsányi Dóra főiskolai tanársegéd az
MTH Pécsi Területi Bizottsága a Dél-
Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Ala-
pítvány pályázatán „Szempontok a dialó-
gus, mint szövegtípus leírásához” című
munkával 100 000 Ft-ot nyert.
Március 20.
T. Litovkina Anna főiskolai tanárnak a PTE
Tudományos és Kutatásfejlesztési Bizottsá-
ga a „Magyar közmondástár” című munká-
jáért az Év Kiemelkedő Szellemi Oktatá-
sa Díjat ítélte.
Április 2.
Töttős Pált a debreceni nagytemplomban
tartott rendezvényen a Szent György
Rend lovagjává avatták.
Április 30.
Az „Év Rendőre” kitüntető címet Szek-
szárd MJV közgyűlése a bűnügyi területen
dolgozó Csábrák Csaba alezredesnek, va-
lamint a közrendvédelmi területen működő
dr. Andics Józsefnek adományozta. A ki-
tűzőt, okiratot és jutalmat a rendőrnapi ün-
nepségen Kocsis Imre Antal polgármester
adta át.
Május 4. 
Szekszárd MJV Közgyűlése az „Év tűzoltó-
ja”címet Kosztolányi Péter törzsőrmester
beosztott tűzoltónak adományozta. A kitű-
zőt, okiratot és jutalmat Kocsis Imre Antal
polgármester a Szent Flórián Napi ünnep-
ségen adta át.
Május 15.
Szekszárdon a Vöröskereszt Világnapja
alkalmából kitüntetéseket adott át dr. Habs-
burg György a szervezet magyarországi el-
nöke. 18 segítő kapott kitüntetést. Ezzel
egy időben a szervezet levelezős versenyé-
nek döntőjén a Garay Általános Iskola sze-
repelt a legjobban, ők is átvették díjaikat az
elnöktől.
Május 19.
A Honvédelem Napja alkalmából kitünte-
téseket adott át Budapesten Ivancsik Imre
politikai államtitkár. A kitüntetettek: Kovács
Péter rendezvényszervezésekért, Tálosi
Zoltán szekszárdi helytörténész II. világhá-
borús légiharcok című kötetéért.
Május 22.
A Budapesten tartott első Bartók zongora-
versenyre két diákot neveztek be. Farkas
Judit (Garay Gimnázium) a legszebben elő-

adott Bartók műért nívódíjat, Erős Ditta Re-
beka a legszebben előadott romantikus mű
díjat kapta.
Június 6.
Rektori dicséretben részesült dr. Csat-
lósné dr. Fülöp Sára csoportvezető főis-
kolai docens kiemelkedő oktatói, szakmai,
közéleti tevékenységéért.
Június 8.
Három évtizedes pedagógusi és szakmai
szervezetekben végzett, valamint környe-
zetvédelmi nevelési tevékenységének elis-
meréseként, a megyében elsőként vehette
át a környezetvédelmi minisztertől a Pro
Natura kitüntetést dr. Horváthné Papp
Ibolya a környezetvédelem nemzetközi ün-
nepén. 
Június 21.
Bólyai János kutatói ösztöndíj kuratóriuma
dr. Várady Zoltán főiskolai főigazgató he-
lyettes főiskolai tanárt emléklappal jutal-
mazta.
Június 22.
A „Szeretettel az életért és a gyermekekért”
alapítvány a 2006-os évben Kálóczi And-
rea addiktológiai konzultánsnak és a Holló
együttesnek adott át kitüntetést.
Június 22.
A Szekszárdi Nőegylet két kiemelkedő
eredményű diákot, Orbán Tamást és
Józsa Edinát támogató jutalomban része-
sített.
Július 3–7. 
A Szekszárdon júniusban rendezett XXXIV.
Országos Hon-ismereti Konferencián
Bél Mátyás díjat kapott: dr. Szilágyi Mi-
hály. Honismeretért elismerésben része-
sült Kaczián János az Egyed Antal Tolna
Megyei Honismereti Egyesület elnöke. Az
egyesület elnöksége plakettel jutalmazta a
honismeret területén végzett munkájáért
Letenyeiné Mráz Mártát, Krasz Ernőnét
és Szakál Lászlót.
Július 28.
Batthyany-Strattman-díjat kapott dr. Szili
Ferenc, a Balassa János Kórház radioló-
gus főorvosa. A legmagasabb szakmai elis-
merésnek számító díjat Molnár Lajos mi-
niszter Semmelweis Ignác születésnapján,
az egészségügyi dolgozók ünnepén adta
át. A 82 éves főorvos 1952 óta dolgozik a
szekszárdi kórházban. Aranydiplomáját
2002-ben vette át.
Augusztus 20.
A városi Szent István napi ünnepség kereté-
ben, ünnepi közgyűlésen adta át Kocsis
Imre Antal polgármester a közgyűlés által
megszavazott városi díjakat, elismeréseket.
Pro Urbe Szekszárd 
emlékplakettet kapott
Elekes Eduárdné (1948), a megyei könyv-
tár nyugalmazott igazgatója több évtizedes
példás közművelődési, irodalmi, közösségi
értékőrző, kiváló intézményvezetői és háló-
zatszervezői munkája, a város érdekében
végzett helytörténeti tevékenysége elisme-
réseként.
Töttős Pál (1920) nyugdíjas, a POFOSZ
Tolna Megyei Szervezete elnöke két évtize-
des szervező, karitatív, irányító munkája, az
1944–45 és 1956 áldozatainak emlékét
megőrző kopjafák, emléktáblák, emlékmű-
vek létrehozásában betöltött jelentős szere-
pe elismeréseként.
A Közjóért kitüntető díjat kapott
Dr. Ferincz Jánosné (1946), a Bezerédj
Középiskola igazgatója több évtizedes ki-
emelkedő tanári, vezetői, szakértői munká-
ja, az Európai Unió oktatási programjába
történő integrálódást segítő tevékenysége
elismeréseként.

Dr. Deli István (1932) nyugalmazott főisko-
lai tanár több évtizedes áldozatos pedagó-
giai, oktatásszervezői munkássága, különö-
sen a szekszárdi tanítóképzés meghonoso-
dását segítő igazgatói, főigazgatói munkás-
sága, szakmai alkotói teljesítménye elisme-
réseként.
A Gárdonyi Zoltán Református Kórus
(karnagy: Naszladi Judit) magas színvonalú
művészeti tevékenysége, az egyházi és vilá-
gi zenei rendezvényeken vállalt szolgálatai,
hagyományteremtő munkássága, a város
életében betöltött példamutató szerepválla-
lása elismeréseként. 
A Szekszárd Junior Stars zenekar (művé-
szeti vezető: Molnár Ákos) fél évtizedes ki-
magasló zenei tevékenysége, a város kultu-
rális életét jelentősen gazdagító értékte-
remtő, a modern big band hangzású jazz-
muzsikálást európai szinten művelő teljesít-
ményéért.
A Szekszárd Javáért 
kitüntetésben részesült
A Gemenc Volán Zrt. a több mint 50 év
során a közel 30 milliós utazóközönség
színvonalas kiszolgálása érdekében meg-
tett áldozatos munkája, a várossal való pél-
daértékű együttműködése elismeréseként.
Az Alisca Bau Kft. a több mint egy évtizede
tartó példaértékű és rendkívül sikeres gaz-
daságfejlesztő, városépítő tevékenysége,
valamint a mély- és magasépítés területén
szerzett szakértelme, a pince- és partfalépí-
tési programjai, a könnyűszerkezetes csar-
noképítés területén szerzett és a város javá-
ra kamatoztatott szakmai tapasztalata, tá-
mogató tevékenysége elismeréseként.
Az Alisca Rádió közel másfél évtizede a
hallgatók megelégedésére és örömére, va-
lamint a város érdekében végzett kiváló tel-
jesítménye elismeréseként.
A Rádió Antritt több mint 10 éve a hallga-
tók megelégedésére és örömére, valamint
a város érdekében végzett kiváló teljesítmé-
nye elismeréseként.
A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat Szekszárdi 
Németségért nívódíját kapta
Szendrey Mihály, aki a helyi németség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szer-
zett, és munkássága példaként szolgál a je-
len és utókor számára.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi
Önkormányzat Roma Nívódíját 

kapta Dr. Király Csaba, a Máltai Lovagi ál-
lam magyarországi konzulja a Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat által szervezett
kulturális programok és hagyományőrző
csoportok támogatásáért, programjaikért
való személyes részvételéért.

Augusztus 20. 
Matókné Kapás Júlia, a Babits Mihály Mű-
velődési Ház és Művészetek Háza igazgató-
ja Wlassics Gyula-díjat vett át Hiller Ist-
ván oktatási és kulturális minisztertől az is-
kolán kívüli művelődésben elméleti tevé-
kenységével, új módszerek kidolgozásá-
ban, alkalmazásában és terjesztésében
végzett munkájáért.
Az augusztus 20. Mesterségek ünnepét kö-
vetően, a budapesti várban Király Zsiga-
díjjal ismerték el Komjáthiné Horváth Ág-
nesnek, a Tolna Megyei Népművészeti
Egyesület elnökének tevékenységét, aki
1999 óta vezeti az Egyesületet.
Szeptember 1–3.
A VII. Megyehét keretében dr. Frankné Ko-
vács Szilvia közgyűlési elnök kitüntetése-
ket adott át. Közöttük több szekszárdi pol-
gárnak is: Bajszné Kiss Magdolna megyei
pedagógiai intézetvezető Kiváló Köztiszt-
viselő kitüntetésben, Borbély Viktor nyu-
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galmazott testnevelő tanár Sipos Márton-
díjban részesült. Elnöki elismerést és
Farkas Pál szobrászművész által készített
bronzszobrot kapott Darvas Ferenc, írói-
költői munkásságáért, lelkes művészetpár-
tolásáért, a kulturális életben való szerep-
vállalásáért és dr. Józan-Jilling Mihály
kardiológiai osztályvezető főorvos, a szívbe-
tegek gyógyulásáért létrehozott alapítvány-
ban végzett munkájáért és a magyar-német
kapcsolatok ápolásáért.
A megyei rendezvénysorozat keretében ad-
ta át a „Csányi László emlékére” plaket-
tet Pogátsa Alajos a közgyűlés alelnöke
Elekes Eduárdné ny. megyei könyvtárigaz-
gatónak.
Ugyanezt az elismerést kapta 2005-ben
Ékes László író, újságíró, szerkesztő „alko-
tói és szerkesztői munkájáért”.
Október 22.
A Magyar Köztársaság Elnöke a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikereszt-
jét a parlamentben adta át Töttős Pálnak
„az 1956-os forradalom és szabadságharc-
ban tanúsított kiemelkedő magatartásáért,
1956 eszméinek ápolása érdekében vég-
zett tevékenysége elismeréseként.” 
A Magyar Köztársaság Elnöke Szabóné dr.
Daczi Margitnak a PTE IGYF tanárának
„érdemes és eredményes munkássága el-
ismeréseként” a Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszt kitűntetést adomá-
nyozta. A kitűntetést dr. Hiller István okta-
tási és kulturális miniszter adta át.
Október 23.
Nemzeti ünnepünkön, az 50. évforduló al-
kalmából a vármegyeháza dísztermét zsúfo-
lásig megtöltő ünneplő közönség előtt több
szekszárdi polgár vehetett át különböző
szintű elismerést. 
A Kancellária Hivatal által adományozott
Szabadság Hőse elnevezésű emlékérmet
dr. Pálos Miklós, a megyei közgyűlés elnö-
ke adta át Rendás Tamásnak, Töttős Pál-
nak és Bencze Sándornak.
Szekszárd MJV Önkormányzata által ado-
mányozott 1956-os Emlékplakettet ka-
pott: Csikós Mihály, Fuksz Tibor, Kis Pál
István, Rendás Tamás, dr. Tollár Tibor,
Töttös Pál, Ferenczi Sándor. A kitüntetés-
ben posztumusz részesült: Pap István, Ga-
bi Géza, Kapitány Ferenc, Perényi Mik-
lós, dr. Saárossy István, Székelyhidi Gé-
za, dr. Nagy István, dr. Tóth Lajos, dr.
Hadnagy Albert, Szakály Ferenc, Csák
Péter, Lazáry Jenő, Görbei József, Far-
kas István, Haiser Kálmán. Az adományo-
zott plakettet feleségük vagy gyermekük
vette át Horváth István polgármestertől.
A POFOSZ által adományozott 56-os forra-
dalmunk és szabadságharcunk évfordulójá-
ra a Hazáért érdemkeresztet vehetett át
Bence Sándorné, Ferenczi Sándor,
Jankovits József, Kovács János, Pócs
Margit, Ranga Ferenc a POFOSZ megyei
elnökétől, Töttős Páltól.
November 2.
A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar névadója
születési évfordulóján szakmai nappal ün-
nepelt. Az ünnepi és szakmai program ke-
retében kitüntetéseket is adott át Fusz
György főigazgató. Az Illyés Gyula plakett I.
fokozatát vette át Nagy Janka Teodóra in-
tézetigazgató, főiskolai tanár, II. fokozatot
kapott Szente István főiskolai docens.
December 1.
A VOSZ Tolna Megyei Szervezete idén is
megszervezte a megyei Príma Gálát a Mű-
vészetek Házában. Ezen adták át a szerve-
zők és támogatók javaslatai alapján az idei
díjakat. Ebben az évben Príma-díjat ka-
pott a Paksi Tűzvirág Együttes, amelynek
vezetője Mádi Magdolna, dr. N. Horváth
Béla professzor, irodalomtörténész, a szek-

szárdi főiskola irodalomtudományi és nyel-
vészeti intézetének igazgatója, József Attila
kutató és a Molnár Ákos karnagy vezette
Szekszárd Junior Stars Band.
December 9.
Baross Gábor díjat vett át Budapesten, a
Művészetek Palotájában Amrein Károly a
Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója. A kitün-
tetést Kiss Péter munkaügyi miniszter adta
át.
A VOSZ ugyanekkor az „Év vállalkozója”
díjban részesítette Tarr Jánost, a Tarr Kft.,
valamint Hosszú Lászlót, a Metmark Kft.
vezetőjét.
December 15.
Újvári Istvánné a Fix Bt. vezetője és
Werner Ádámné, az Ádám és Éva Vegy-
tisztító Szalon vezetője vehette át a Tolna
megyei „Év vállalkozója” díjat a megyeszék-
helyen Fajszi Lajostól, a VOSZ Tolna me-
gyei szervezete elnökétől. 

EMLÉKEZÉS

Január 20.
Frankné dr. Kovács Szilvia, a megyei köz-
gyűlés elnöke hivatalában, majd szélesebb
körben is köszöntötte a 75. születésnapját
ünneplő dr. Szabópál Antal nyugdíjas köz-
igazgatási vezetőt, a város díszpolgárát,
egykori megyei tanácselnököt. Méltatta
életútját és az 1963–1982 között a megyé-
ért, benne a megyeszékhelyért eredmé-
nyesen lobbyzó tevékenységét. Az ünne-
pelt által szervezett összejövetelen Tolna
megyéből és az ország különböző részeiről
több mint 200 egykori munkatársa vett
részt.
Január 20.
Mészöly Miklós író halálának 5 éves évfor-
dulójának emléknapot szenteltek szekszár-
di tisztelői. Délelőtt az Illyés Gyula Főiskolán
előadás hangzott el, és beszélgetés idézte
fel az írót. Kiosztottak díjakat is. Mészöly
Miklós-díjat Darvasi László fővárosi költő,
Mészöly-emlékplakettet kapott Elekes
Eduárdné, az IGYMK ny. igazgatója kapott.
Május 7.
Gárdonyi Zoltán zeneszerző, zeneakadémi-
ai professzor, a protestáns egyházzene ki-
magasló egyénisége születésének cente-
náriumára a Művészetek Házában nagysi-
kerű hangversennyel emlékezett a nevét vi-
selő kórus. A koncert díszvendége volt a
névadó leánya, Gárdonyi Hajna Németor-
szágban élő hegedűművész.
Május 28.
Szekszárd MJV Önkormányzata emlékün-
nepséget szervezett a Magyar Hősök Em-
léknapján. A megemlékezésen közreműkö-
dött a Szekszárdi Fúvószenekar, ünnepi be-
szédet Kocsis Imre Antal polgármester
mondott, a történelmi egyházak nevében
Kirsch János diakónus mondott áldást a
hősök emlékére. Az ünnepség zárásaként
a szekszárdi intézmények, katonai és ha-
gyományőrző szervezetek helyezték el ko-
szorúikat az I. és II. világháborús emlékmű-
nél.
Június 4. 
A Trianon társaság szervezésében a 86 év-
vel ezelőtti igazságtalan békediktátumra és
nemzeti tragédiánkra emlékeztek az egyko-
ri szekszárdi Országzászlónál. Fő szónok
Rácz Sándor az 56-os Nagybudapesti
Munkástanács elnöke volt.
Október 2.
Mozart születésének 250. évfordulóján, a
zene világnapja alkalmából az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár hangversenyt szervezett a
Művészetek Házában. A rendezvényen,

teltházas közönség előtt Szuprics Edit
énekművész és Forgó György zongoramű-
vész adott koncertet.
Október 6.
Az aradi tizenháromra emlékeztek a nemze-
ti gyásznapon a Béla téri 1848-as emlék-
műnél. A Babits Mihály Általános Iskola
tanulóinak műsora után a polgármesteri hi-
vatal, az iskolák, a társadalmi szervezetek
helyezték el koszorúikat, virágjaikat az em-
lékmű előtt. A díszőrséget a Scola Caritatis,
valamint az I. Béla Király cserkészcsapat
tagjai adták.
Benedek Elek születésnapja alkalmából
„Mondj egy mesét” címmel szervezett akci-
ót és programot Tancz Tünde a PTE
IGYFK Könyvtárának vezetője. A rendezvé-
nyen tanárok és diákok olvastak fel, illetve
mondtak meséket. Az emlékezés mellett
ezzel a mese szépségére és fontosságára
is felhívta a szervező a figyelmet.
Október 14. 
A Garay János Gimnázium Öregdiák Szö-
vetsége baráti találkozó keretében konfe-
renciát tartott az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékezve. A konferencia
előadói dr. Szerencsés Károly, az ELTE
docense, Töttős Pál, a POFOSZ megyei el-
nöke, dr. Pálos Miklós ügyvéd és dr. Var-
ga Zoltán, az iskola volt diákjai (utóbbi a
„Svédország orvosa” kitüntető cím birtoko-
sa) voltak. Az iskola jelenlegi diákjai „Mit
üzen 1956 a mai diákságnak?” című pályá-
zat alkotásaiból olvastak fel részleteket.
Október 22.
A Szekszárdi Vasárnap, a város közéleti he-
tilapja szinte teljes terjedelmét 1956 emlé-
kének szentelte. Régi újságcikkek, tanul-
mányrészletek, visszaemlékezések és inter-
júk kaptak helyet a lap ünnepi számában:
Bálint György Lajos, dr. Dobos Gyula,
Ékes László, Gál László, dr. Szilágyi Mi-
hály, dr. Töttős Gábor, V. Horváth Mária
tollából.
Október 23.
A forradalom és szabadságharc 50. évfor-
dulójának városi ünnepsége a polgármes-
teri hivatalban a POFOSZ ünnepi ülésével
kezdődött, a kapualjban lévő emléktábla
megkoszorúzásával; a belvárosi templom-
ban a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi
hangversenyével folytatódott.
A Szent István-téri emlékműnél népes ün-
neplő közönség, közöttük sok diák jelent
meg.
Itt Bárdos Sándor szavalata, Spanicsek
Attila tárogató-játéka után Horváth István
polgármester és dr. Braun Márton ország-
gyűlési képviselő szólt a jelenlévőkhöz. Iro-
dalmi műsort az I. Béla Gimnázium tanu-
lói adták, vezetőjük Kis Pál István tanár
volt. Az ünnepélyen az Alisca Brass Band
működött közre.
A Művészetek Házában a „Közöttünk élő
’56” meghívásos képzőművészeti kiállítást
Baky Péter festőművész nyitotta meg. A
Tolnatáj Televízió „Rákosi ellen forrada-
lom” című filmjét vetítették le a Panoráma
filmszínházban.
A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara rendezvé-
nyekkel emlékezett az 1956-os forradalom-
ra: kiállítással, Temetetlen halott című Mé-
száros Márta rendezte film megtekintésé-
vel, kerekasztal beszélgetéssel, „Felnőtté
tiporva” kötet bemutatójával és emlékkonfe-
renciával. Helyi előadók: dr. Várady Zoltán
főigazgató-helyettes, Kolontári Attila ad-
junktus, a vendégek dr. Kecskés Gusztáv
(MTA TTI) és dr. Germuska Pál (’56-s Inté-
zet) voltak.
Az évforduló alkalmából több szekszárdi di-
ák kapott elismerést 1956-ra emlékező írá-
sáért. Az irodalmi pályázaton Konrád Nóra
a Garay Gimnázium, a történelmi pályáza-

ton Renczes Erzsébet, az I. Béla Gimnázi-
um és Madarassy Szűcs Anna, Garay Já-
nos Gimnázium diákja. 
December 27.
Az 1956-s forradalom 50. évfordulója alkal-
mából Lakatos Tibor őrnagy Jubileumi
Nagykereszt, Kiss József és Janicska
Zsolt zászlósok pedig Jubileumi Kiskereszt
kitüntetésben részesültek. Az elismerése-
ket Kovács János megyei nemzetőr-pa-
rancsnok javaslata alapján Horváth István
polgármester adta át, elismerve a kitünte-
tetteknek a honvéd hagyományápolásban
való aktív részvételüket.

NEVES HALOTTAINK

Március 24.
Elhunyt dr. Kelemen Margit dr.
Schneider Zoltánné (Sárbogárd, 1922.
április 3.–Szekszárd, 2006. március 24.) a
megyei kórház fertőző osztályának nyugdí-
jas osztályvezető főorvosa. Orvosi pályáját
1947. július 15-én segédorvosként Tolna
megye székhelyén kezdte. 1951-ben bel-
gyógyász, 1961-ben a fertőző betegségek
szakorvosa lett. Dolgozott az ideg-, a bel-
és a fertőző osztályon. Ez utóbbinak 1956-
1983 között osztályvezető főorvosa volt.
Számos konferencián tartott szakterület-
éhez kapcsolódó témában előadást. 
Augusztus
53 éves korában elhunyt Tamási János
Csányi László-díjas újságíró, aki közel 20
évig dolgozott a Tolnai Népújságnál, köz-
ben az országos terjesztésű Dátumnál és a
régiós megjelenésű Helyzetnél is. Ő volt a
Szekszárdi Vasárnap első tervező szerkesz-
tője.
November 20.
Váratlanul elhunyt dr. Molnár István (Paks,
1938. október 3.–Szekszárd, 2006. no-
vember 20.) Tanulmányait a JPTE Állam és
Jogtudományi Karán végezte. 1965-ben
kapott bírói kinevezést. 1970-től a Paksi Já-
rásbíróság, majd 1980-tól a Tolna Megyei
Bíróság elnökeként dolgozott. 1992-ben a
megyei bíróság tanácselnöke, 1996-ban a
kollégiumvezetője lett. 1980–1994 között
betöltötte a Magyar Jogász Egylet megyei
szervezetének elnöki, 1994-től alelnöki
tisztét.
December 22.
Életének 71. évében elhunyt Lázár Ervin
Kossuth-díjas, Príma Primissza-díjas író.
Budapesten született 1936. május 5-én,
gyermekéveit Alsórácegres pusztán töltöt-
te. A Garay János Gimnáziumban tanult
1954-től, 1958-ban érettségizett. Első no-
velláit a pécsi Jelenkor közölte. Volt az Esti
Pécsi Napló, a Dunántúli Napló, a Jelenkor,
az Élet és Irodalom, a Magyar Fórum, a Ma-
gyar Nemzet, a Híd munkatársa, szerkesz-
tője. Meséin, gyermekregényein több ge-
neráció nőtt fel. A hétfejű tündér, A négy-
szögletű kerek erdő, Szegény Dzsoni és
Ármika, Berzsián és Didekit című műveit fel-
nőttek és gyerekek is szívesen olvasták. 

Szekszárd, 2007. május 15.

Az Aranykönyv 
szerkesztő bizottságának tagjai:

Dr. Dobos Gyula
Dr. Gesztesi Tamás

Póla Károly

Szekszárd MJV Közgyűlése 165/2007. (VI.
21.) szekszárdi öh. sz. határozatával a
2006. évi Aranykönyvi bejegyzéseket jóvá-
hagyta.
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NYOMJA A SÓDERT 
A SHOWMAN!

Fábry Sándor 
a Szüreti Napokon

szeptember 14-én, pénteken
20 órakor 

a színházteremben
Jegyár: 2500 Ft 

A Szüreti Napokon,
szeptember 15-én, szombaton

20 órakor 
a színházteremben az 

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ

EZEREGY ÉV
című produkciója

A Teremtő angyalaival (a Föld és az első
emberpáros, Ádám és Éva megteremtésé-
vel) Lucifer pedig ördögeivel alakítja eb-
ben az egész estét betöltő táncvízióban az
arányokat. A jó és a rossz – klasszikus ér-
telemben vett – csatája a magyar történe-
lem nagy metszéspontjaiban csúcsosodik
ki. Az ezeregy éves magyar történelem fel-
jegyzésre érdemes, nagy pillanatainak fel-
villantásával monumentális és egyedülálló
kísérletet élvezhet a közönség – az alkotó
optikáján keresztül.

Jegyár: 3000 Ft
Mindkét előadásra jegyek kaphatók
2007. augusztus 10-től a színházi jegy-
pénztárban munkanapokon 14–18 óráig

PANORÁMA MOZI 
NAGYTEREM
Augusztus 23–26. 16, 18 és 20 órakor és
augusztus 27–29. 16 és 18 órakor

L’ECSÓ

KISTEREM
Augusztus 16–22. 

16 és 20 órakor TÖRÉS
18 órakor S.O.S. SZERELEM!

Augusztus 23–29. 
16 órakor FŐFŐNÖK
18 órakor A FANTASZTIKUS

NÉGYES ÉS 
AZ EZÜST UTAZÓ

20 órakor ELHAGYOTT SZOBA

A Szekszárdi Szüreti
Napokra

ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK

2007. szeptember 13.
és 16. között.

Jelentkezés: Tourinform-irodában
Gáspár Gabriellánál

Tel.: 74/529-611
E-mail: szekszard@tourinform.hu

KONCERT
szeptember 1-jén, 

A VÁROSI
SPORTCSARNOKBAN

20 órai kezdettel 

Fellépõ zenekarok:
Sexhard, 

The Source, 
Napalm Rock Band,

Embrió,
Skanzen 42. 

A belépõ 400 Ft

Félmaraton, 
a legyőzhető

távolság
Két hét múlva kezdődik a BSI

őszi futóidénye. A szezon a legna-
gyobb és legnépszerűbb félmara-
toni versennyel, a 22. Nike Buda-
pest Nemzetközi Félmaratonnal
indul. 

A verseny 2007. szeptember 2-
án immár huszonkettedik alka-
lommal kerül megrendezésre.  A
21097,5 méteres távot idén várha-
tóan 7000 futó teljesíti, és legalább
ugyanennyi szurkolót várnak a
szervezők. Az előzetes nevezések
során már 4000 futó, köztük 780
külföldi jelezte indulási szándé-
kát.

A versenyközpontnak idén is a
Városliget ad otthont, a résztvevők
a főváros legszebb részein futnak
keresztül. Az útvonal érinti a Hő-
sök terét, az Andrássy utat, a Par-
lamentet és a Duna mindkét part-
ját. A rajthoz állók így nemcsak
sportolhatnak, de fővárosunk
szépségében is gyönyörködhet-
nek.

A félmaratoni távot nemcsak
egyéniben, hanem párban is telje-
síthetik a versenyen induló futók.
Ebben az esetben a pár egyik tag-
jának 13,3, míg a másiknak 7,8 ki-
lométert kell futnia. Aki pedig nem
érzi magát elég felkészültnek eh-
hez, de szívesen rajthoz állna egy
igazi örömfutáson, a 3,5 kilométe-
res Nike Ligetkörön próbálhatja ki
magát.

Győzd le Te is a félmaratoni tá-
vot! Bővebb info: 06-1/273-0939 és
www.futanet.hu.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÁLYÁZATOT HIRDET

„Szekszárd Város és Kistérsége Turisztikai Kft.”  
ügyvezetői feladatainak ellátására

Pályázati feltételek:
– Közgazdász vagy szakirányú idegenforgalmi egyetemi végzettség
– Angol és német nyelvből minimum középfokú 

C típusú nyelvvizsga
– minimum 5 év szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– Államilag elismert menedzser szakos végzettség, vagy szakmai tréning

okirattal igazolt megléte
– A turizmus területén szerzett gyakorlat, marketingismeret
– Vezetői tapasztalat
– Tolna megye turisztikai értékeinek ismerete
– Szakmai nyelv ismerete angol és német nyelvből

A pályázathoz csatolni kell:
– Részletes szakmai önéletrajz fényképpel
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
– A végzettséget igazoló dokumentumok másolata
– Motivációs levél (minimum 1 oldal)

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. augusztus 31.
Az ügyvezető személyéről és díjazásáról a pályázók személyes meghall-
gatását követően Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptemberi
ülésén dönt.
A pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) kell benyújtani. A postai úton érkező pályázatokra kérjük ráírni
„Turisztikai Kft. ügyvezetői pályázat”.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Szerezzen érettségi bizonyítványt
LEVELEZÕ TAGOZATON az I. Béla Gimnáziumban

Tel.: 74/511-077 • Web: www.ibela.sulinet.hu

ÉRETTSÉGIZETTEK
FIGYELEM!

Gyere hiányszakmát tanulni!
Szerezz felsõfokú szakképesítést az I. Bélában!
A Pécsi Tudományegyetemmel közösen indított felsõ-

fokú szakképzésünk:

Mûszaki informatikai mérnökasszisztens (OKJ 55-ös, 2 év)
Elõnyök: 50 kreditet megnyersz, tandíj nincs! 

AZ EGÉSZ RÉGIÓBAN KERESETT!
Diákjaink nemzetközi CISCO CCNA (hálózati rendszertelepítõ)

képzettséget szerezhetnek!
Jelentkezz: telefon: 74/511-077, Hajós Éva, Péter Miklós

Web: www.ibela.sulinet.hu
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EGYPERCES KRIMI

A „nem törődöm vele” tabletta hatása
Javában tombol a nyár, napközben ugyancsak fölmelegszenek a lakások.

Hogy némileg lehűljenek, éjszakára nyitva hagyjuk az ablakokat. De ez nem
ilyen egyszerű a családi házak és a földszinti lakások esetében. Király Ba-
lázs főhadnagy, a Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési és kommu-
nikációs referense a közelmúlt olyan eseményeiről számolt be, amikor a be-
surranó tolvajok kihasználták a nyitott ablakokat, s az éj leple alatt kifosz-
tották a családi házakat és a földszinti lakásokat.

A besurranóknak, naná, hogy nem számít a szúnyogháló, amitől sok csa-
lád a védelmet reméli. A tolvajok egyszerűen kivágják a hálót, beosonnak a
házba és csendes magabiztossággal a megfelelő helyekre nyúlnak az éksze-
rekért és a pénzért. Sőt, a mozdítható műszaki cikkeket is megfújják – mi-
közben a család békésen aluszkál. Nem egy olyan eset is történt, említette
Király Balázs, amikor a betörők benyúltak a földszinti lakás nyitott bukóab-
lakán, s ugyanazzal a mozdulattal kinyitották a néhány centire levő erkély-
ajtót és kényelmesen besétáltak. Amikor a megkárosítottak a rendőrséghez
fordultak, rendszerint azt mondogatták, „huszonöt–harminc éve nyitott ab-
laknál alszunk, de még soha nem osont be senki”. De azt is mondták, hogy
ezután sem csukják be a nyílászárókat, mert nem akarnak megkukulni a po-
koli hőségben. 

– Úgy tűnik, a sértettek bevették a „nem törődöm vele” tablettát, ahogyan
azok a gépkocsi-tulajdonosok is, akik szintén szabályosan csábítják a tolva-
jokat a nyitva hagyott ajtóval, ablakkal, na és a járműben hagyott pénzzel,
iratokkal, fényképezőgéppel, mobillal – szögezte le a főhadnagy, s azt is
megjegyezte, ezt a magatartásformát sajnos a gyerekek átveszik a szüleik-
től… – hm –

7100 Tartsay Vilmos u. 4. Tel/fax: 74/418-117E-mail: elektrolit@terrasoft.hu

AJÁNDÉKAKCIÓ VILLANYSZERELÉSI SZAKÜZLETÜNKBEN! 
Minden 100 000 Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 
AKKUMULÁTOROS FÚRÓGÉPET adunk ajándékba, a készlet erejéig.

Üzletünk nyitva tartása: hétfõ–péntek: 7–17.30, szombaton: 8–11.30 óráig

ELEKTROLIT Építő, Szolgáltató és Oktató Kft.

KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÉPISKOLA
Szekszárdi Szakközépiskolai Tagintézménye

Iskolánk a következő képzési formákat ajánlja 2007 szeptemberétől
érettségizettek részére:

• Informatikai szakirány (számítástechnikai programozó, 
rendszerinformatikus, szoftverüzemeltető) 

• Gazdasági szakirány (gazdasági informatikus, 
marketing- és reklámügyintéző, PR-munkatárs)

• Idegenforgalmi szakirány
(idegenvezető, idegenforgalmi ügyintéző)

Minden szakon a szakmai képzés intenzív nyelvi, európai uniós és karrier-
menedzselési ismeretekkel egészül ki. 
Speciális ajánlatunk középfokú informatikai végzettséggel ren-
delkezőknek: Egy év alatt rendszerinformatikusi vagy progra-
mozói oklevelet szerezhetnek, mert a képzést egyből a 14. évfo-
lyamon kezdhetik meg!

Vidéki hallgatóinknak ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Jelentkezés határidő: 2007. augusztus 24. 
Jelentkezési korhatár: 22. életév • 23. életév felett esti tagozatos képzés for-

májában indítjuk a fenti osztályokat. 
Érdeklődni a titkárságon lehet. Telefon: 74/512-367

7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. • Telefon: 74/512-367
OM azonosító: 030228 • E-mail: kodoszek@enternet.hu;
kodoszek@freemail.hu • Web: w3.enternet.hu/kodoszek


