Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve
2010.
I. Önkormányzat, közigazgatás
December 31.–január 1.
A szekszárdiak a zuhogó eső ellenére a városi Örömünnepen forralt borral, szép
szavakkal, jókívánságokkal és tűzijátékkal köszöntötték az Újévet.
Január 10.
A mi Pannóniánk – művészetek és Szekszárd rendezvénysorozattal kapcsolódott
városunk az Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs programhoz, amelyben
mindhárom nagyrendezvényünk, valamint írótanácskozás, konferencia, irodalmi
szimpózium, nemzetközi színháztalálkozó és országos kurzus is helyet kapott.
Január 10.
20. évfolyamát kezdte az 1991-ben alapított városi hetilap, a Szekszárdi Vasárnap.
Január 12.
Kiváló minősítést ért el országos szakmai szervezetek értékelése alapján a Szekszárdi
Szüreti Napok rendezvénysorozata, amelyet a város megbízásából már 5 éve a
művelődési ház rendez.
Január 19.
A Mészöly Miklós Emléknapon Péterfy Gergely író vette át a Mészöly Miklós-díjat,
az Emlékplakettet pedig Pócs Margit közművelődési referens, az emléknap
főkoordinátora érdemelte ki. Az EKF2010 Pécs társrendezvényén az író
emléktáblájának megkoszorúzása után legendázó délután következett az Irodalom
Háza Mészöly Miklós Múzeumban neves személyiségek közreműködésével,
könyvtombolával.
Január 20.
Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester nagyszámú érdeklődő előtt
évértékelő fórumot tartott a művelődési házban.
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Február 21.
Városunk a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza koordinálásával
közel 100 millió forintot nyert a „Szólítsuk meg a jövő generációját!” – avagy az
Agóra-tartalom kiépítése Szekszárdon címet viselő TÁMOP-os pályázaton.
Február 27.
Több mint 615 millió forintot nyert uniós pályázaton városunk önkormányzata a
vármegyeháza és környéke felújítására. A megállapodást dr. Haag Éva alpolgármester
és Márton György, a DDRFÜ igazgatója írta alá.
Március 15.
- Ünnepi megemlékezést tartottak nemzeti ünnepünk alkalmából a Béla király téren.
Beszédet mondott Horváth István polgármester, közreműködött az Alisca Brass
Band és a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule tanulóiból álló együttes. Az
ünnepséget követően az Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjai és a tisztelgők
virágot helyeztek el a város temetőiben Garay Antal és Hollós Alajos sírján. Az
ifjúság este verssel, dallal és mozgásművészettel emlékezett az eseményekre.
- A Magyar Sajtó Napján kiosztották az Év Tolna Megyei Újságírója díjakat, ahol
az írott sajtó kategóriában Mauthner Ilona, a Tolnai Népújság újságírója,
elektronikus sajtó kategóriában a Csányi-díjas Szepesi László, a Magyar Rádió
tudósítója vehette át a rangos elismerést.
Március 20.
Immár harmadik alkalommal rendezte meg vállalkozói fórum sorozatát a város
önkormányzata. A tájékoztatón Horváth István polgármester mellett Ács Rezső
gazdasági alpolgármester vett részt.
Március 22.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. nyílt napot szervezett az óvodásoknak és
iskolásoknak a Víz Világnapja alkalmából.
Március 25.
Ünnepélyes keretek között avatták fel az ipari parkban azt a több mint 2400
négyzetméter alapterületű inkubátorházat, amely 349 millió forintból valósult meg, és
amelynek célcsoportját a helyi szaktudásra alapozó termelői szektor kisvállalkozásai
képezik. Elsősorban a gépipar, építőipar és innovatív vállalkozások előtt nyílnak a
korábbinál jelentősebb távlatok.

2

Március 27.
Idén is egész évben folytatódik az összefogáson alapuló „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program.
Április 8.
Víznyerő kút fúrásával elindult a szekszárdi élményfürdő beruházás.
Április 11.
Tolna megyében és Szekszárdon is a Fidesz–KDNP pártszövetség és képviselőinek
győzelmével zárult az országgyűlési választás. A Parlamentbe a Fidesz–KDNP, az
MSZP, a Jobbik és az LMP jutott. Tolna megye I. számú választókerületében
Horváth István polgármester nyerte el a választók bizalmát.
Április 14.
Városunk képviselő-testülete a bizottsági alapokban meglevő 60 millió forintot a
következők szerint osztotta fel: a Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága 35,
a Művelődési és Oktatási Bizottság 15, a Szociális és Egészségügyi, valamint a
Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 5-5 millió forinttal gazdálkodhat.
Április 22.
A Luther téren mintegy 300 óvodás és 200 iskolás vett részt az Alisca Terra Kft.
Föld napi játékos rendezvényén.
Április 24.
205 bormintát értékelt a Hegyközségi Tanács Szekszárd Szent György napján, a
Szekszárdi Bikavér Ünnepén, a Szekszárdi Borvidéki Borverseny ünnepélyes
eredményhirdetésén. A Legjobb Vörösbor díjat Prantner Ferenc 2008-as cabernet
sauvignon és cabernet franc cuvée bora, a Legjobb Bikavér címet a Mészáros Borház
Kft. 2007-es Bikavér reserve bora, a Legjobb Kadarka díjat a Remete-bor Kft. 2008as évjáratú bora, a Legjobb Kékfrankos címet Hetényi János Pincészetének 2009-es
nedűje kapta. A Legeredményesebb Fiatal Borász címet a Sebestyén Pince, a
Legeredményesebb Borászat címet a Fritz Pincészet érte el, míg a Legeredményesebb
Kistermelő a Misóczky Pince lett.
Április 26.
A Gyurcsány-éra lezárásaként 19 óra 56 perckor utoljára jöttek össze ünnepélyes
keretek között a Garay téren a több mint három és fél éve naponta demonstrálók.
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Május 5–6.
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” mozgalom keretében a lakosság részére ismét
kedvezményes virágpalánta vásárt szervezett a polgármesteri hivatal 40 Ft/db áron.
Május 14.
Közel 60 millió forintból megépült a déli városrészben a 26 600 köbméteres Magura
víztározó, amely a vízkárok megszüntetésére készült.
Május 20.
Átadták a fűtőmű helyén kialakított parkolót.
Június 4.
Több százan gyűltek össze a belvárosi templomban a Nemzeti Összetartozás Napján
a Trianon 90. évfordulója alkalmából megtartott első hivatalos városi
megemlékezésen.
Június 7.
A vármegyeháza dísztermében Trianon konferenciát tartottak, amelyen Andrásfalvy
Bertalan professzor „Mi történt a múltban és mit tanítanak róla a jelenben?” címmel
tartott előadást. A konferenciát a Credo Együttes hangversenye zárta.
Június 12.
750 látogatót vonzott a szekszárdi strand ingyenes, programokkal tarkított családi
napja.
Június 21.
Mind a 80 gyereket sikerült kimenteni a katasztrófavédelem munkatársainak és a
Neutron kommandónak a sötétvölgyi táborra zúduló ítéletidő nyomán keletkezett
sártengerből.
Június 25–27.
Több ezer érdeklődőt vonzott a város védőszentje, Szent László tiszteletére rendezett
programsorozat, amely az EKF Pécs 2010 társrendezvénye volt. A 3 nap során
tudományos konferenciák, könyvbemutató és kiállítás megnyitók, kulturális,
szabadidős és gyermekprogramok, a Pörkölt és bor ünnepe, az országlás megtekintése
vonzotta a látogatókat.
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Június 30.
9. alkalommal várta a legkisebbeket a Tolle gyermeknap sok játékkal, szórakozással és
kóstolással a Prométheusz parkban. A Wosinsky Mór múzeum programjain is több
százan jártak.
Szeptember
Elkészült a város klímastratégiájának tervezete, amely hulladékgazdálkodási,
vízgazdálkodási, közlekedési, energiagazdálkodási és környezeti nevelési célokat
fogalmaz meg.
Horváth István polgármester és dr. Maczonkai Mihály, a PTE ÁJK dékán-helyettese
sajtótájékoztató keretében aláírásával szentesítette Szekszárd és a kar 18 pontos
együttműködési megállapodását.
Szeptember 16.
A Szüreti Napok idején adták át a Szent László csurgó nevet viselő felújított
vízfolyást. A 6 milliós beruházást a városi önkormányzat saját forrásából
finanszírozta, anyagi támogatást a szekszárdi Rotary Club ajánlott fel. A
munkálatokat Sulyok Balázs építész tervei alapján az Alisca Bau Zrt. végezte.
Szeptember 29.
Horváth István polgármester adta át a 21. század konyhatechnikájával felszerelt
háromezer adagos konyhát a Baka István Általános Iskolában. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a 235 millió forintból megvalósuló beruházás célja az, hogy egy
hatékony, racionálisan működő, egészséges és jó ételt készítő konyha álljon a
diákétkeztetés rendelkezésére.
Október 3.
Az önkormányzati választáson a város 28 632 szavazatra jogosult állampolgára
közül 11 395-en adták le szavazatukat. Így a választók 39,8 százaléka élt szavazati
jogával. A Fidesz– KDNP közös jelöltjeként indult Horváth Istvánt újra
polgármesterré választották. Mellette mind a tíz egyéni körzetben a pártszövetség
képviselő jelöltjei nyertek. A választó kerületek sorrendjében dr. Horváth Kálmán, dr.
Haag Éva, Ács Rezső, dr. Tóth Gyula, Kővári László, Csillagné Szánthó Polixéna,
Lemle Béláné, Máté Péter, dr. Hadházy Ákos és Fajszi Lajos kapott bizalmat.
Mellettük kompenzációs listáról a képviselő-testület tagja lett Halmai Gáborné
/MSZP/, Ilosfai Gábor/MSZP/, dr.Tóth Csaba Attila/Jobbik – Szekszárdi
Védegylet/ és Zaják Rita/LMP/. Az új testület ünnepi alakuló ülését október 17-én
tartották.
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Október 13.
Az október 3-i önkormányzati választás eredményeként megalakult a Szekszárdi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Az elnyert mandátumok alapján Kovács György,
Sárközi János József, ifj. Kovács György és Lakatos Ferenc lettek az új testület
tagjai. Az elnöki posztra egyhangú nyílt szavazással Sárközi János Józsefet
választották meg.
Október 14.
A Cserkészházban megtartott újjáalakuló ülésén a Német Kisebbségi Önkormányzat
tagjai dr. Józan-Jilling Mihályt választották ismét elnökké, aki immár ötödik
ciklusát kezdi a testület élén éppen úgy, mint Hepp Ádám elnökhelyettesként. A
grémium tagja még Heinek Ottó és ifj.Töttős Gábor.
Október
Szekszárd idén különdíjat kapott a „Virágos Magyarországért” környezet szépítő
verseny balatonfüredi díjátadásán. Az Anna Grand Hotelben tartott rendezvényen
dr. Haag Éva alpolgármester Pintér Sándor belügyminiszter különdíját vette át.
November 11.
A városi önkormányzat rendkívüli ülésén három témában hozta meg döntését.
Engedélyezte a Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy a szennyvíz
beruházás kivitelezőjével további 8 kilométernyi csatorna megépítésére adjon
megbízást. Az új szakaszra 540 ingatlan csatlakozása válik lehetővé. Artim
Andrásné igazgató a sportcsarnok mellett megépítendő fürdő tervezése és kivitelezése
szerződés aláírására és a földmunkák szerződésének megkötésére kapott megbízást. A
fürdő beruházás első ütemének teljes költsége1,2 milliárd forint. Támogatta a
közgyűlés, hogy az Alisca Terra Kft. 26 millió Ft értékben, 2 jó állapotú, Mercedes
gyártmányú, télen síkosság mentesítésre, nyáron a szurdikokat benövő fák, bokrok
gallyazására is alkalmas, többfunkciós járművet vásároljon. A beruházásokat az
uniós nyertes pályázatok teszik lehetővé. A testület ezen az ülésén november 15-i
hatállyal Cser Ildikó újságírót a Szekszárdi Vasárnap főszerkesztőjévé nevezte ki.
November 25.
A 2011-2013 közti időszak költségvetésének koncepcióját fogadta el a városi
önkormányzat közgyűlése, amelyben többek között az ipari park további bővítése, a
folyamatban lévő beruházások /az AGORA program, a belváros rehabilitációja, a
vármegyeháza felújítása, az élményfürdő és az atlétika pálya tovább építése, a
csatornahálózat fejlesztése/befejezése szerepel.
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November 30.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi közmeghallgatását az
ifjúsági cserkészházban tartotta.
December 1.
Az óvoda- és iskolaszékekbe a városi közgyűlés a következőket delegálta:
Gyermeklánc Óvoda: dr. Hadházy Ákos, Garay János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény: dr. Horváth Kálmán, Babits Mihály Általános Iskola:
Csillagné Szánthó Polixéna, Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule: Máté
Péter, Baka István Általános Iskola: Kővári László. Az Ifjúsági Érdekegyeztető
Fórumban az önkormányzatot Csillagné Szánthó Polixéna, Lemle Béláné, dr. Haag
Éva és Halmai Gáborné képviseli.
December 2.
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a polgármesteri hivatal műszaki
tárgyalójában rendezte meg éves közmeghallgatását.
December 10.
A „Szépítsük együtt Szekszárdot” mozgalom záró rendezvényén Horváth István
köszöntötte a résztvevőket. Páll Laura, a program koordinátora számolt be az év
eseményeiről, majd sor került a díjak átadására. A város intézményei közül a Kolping
Szakképző Iskola, a Garay János Általános Iskola, a Városi Sport- és Szabadidő
Központ és a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet környezetért tett
tevékenységét ismerték el. Mint a program legaktívabb résztvevői a következő
egyesületek részesültek elismerésben: Újvárosi Római Katolikus Társaskör, Négy
Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány, Magyar Madártani Egyesület Szekszárdi
Csoportja, Extrém Sport Egyesület, FITT Egyesület, Nők Szekszárdért Egyesület,
Ifjúsági Unió Szekszárd, Tündérkert Alapítvány. A város cégei közül a Szekszárdi
Víz- és Csatornamű Kft., az Alisca Terra Kft., Inczédy és Társa Kft., W & Periko
Kft., Gemenc Faművesség Kft., Pontium ’95 Zrt ., Oktel Kft., Budapest Bank
Szekszárdi Fiókja vehetett át elismerést. Az alábbi magánszemélyek munkáját is
díjazták: Csányi Eszter, Szentes Imre, Benkőné Lovász Andrea, Bodor Norbert,
Lénárt Ferenc, Müller Henrietta és Durgonics János. Új elem volt az idén a „Börtön
a városért” program amelynek keretében a megyei büntetés-végrehajtási intézet 9
fogva tartottja 208 órát dolgozott. Sétaösvényeket alakítottak ki, kerítéseket
festettek, hulladékot gyűjtöttek. 2010-ben először ítélték oda a „Tiszta, rendezett,
virágos porta” címet. Az öttagú zsűri 62 házat, kertet díjazott.
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December 16.
Az önkormányzati tulajdonú Diákétkeztetési Kft. mintegy 75 millió forintért
újíttatta fel a PTE IGYFK épületében átadott létesítményt. Az étteremben egyszerre
136-an tudnak ebédelni és elkészült a 22 személyes különterem is. Az előfizetéses
ebédhez a Baka István Általános Iskola 3000 adagos konyhájából szállítják az ételt,
a főiskolai étterem konyháját á la carte étkezésre tervezték.
December 17.
„Szekszárd a fejlődő város” címmel közmeghallgatást tartott Szekszárd MJV
Önkormányzata. A megjelenteket Horváth István polgármester tájékoztatta a
folyamatban lévő közel 8 milliárd forintnyi beruházásokról.
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II. Gazdaság
Január 22.
Nagyszabású Vince-napi borünnepet tartott a Dicenty Dezső Kertbarát Kör, a
Hegyközség Szekszárd, a Tolna megyei Agrárkamara és a BASF Hungária közös
szervezésben a Kékfrankos ünnepén a művelődési házban.
Január 24.
A temerini XIII. Nemzetközi Vince-napi borversenyen Szlovák Gabriella szekszárdi
szőlőbirtokos merlot-ja és kékfrankosa nagyarany minősítést kapott.
Február 6.
34 ismert és megbecsült borász – köztük Heimann Zoltán, Takler Ferenc és Vida
Péter – írta alá azt az országos kiáltványt, amelyben a bormarketing körüli áldatlan
állapotokra hívják fel a figyelmet.
Február 15.
A Tavaszváró méhésznapon 52 kiállító és színes szakmai program hívta a
látogatókat a főiskola aulájába.
Február 20.
A középkategóriás vörösborok közül a szekszárdi Tüske Pince 2007-es merlot-ja lett a
Magyar Tudományos Akadémia Bora.
Március 13.
Megkönnyíti a tanyabetörések visszaszorítását az a nagy értékű mobil
riasztóberendezés, amit a szekszárdi Oktel Kft. adományozott a rendőrségnek.
Március 17.
A brüsszeli Monde Selection 2010 elnevezésű nemzetközi borversenyen a legtöbb
érmet, 21-et szekszárdi borászok kaptak. Eszterbauer János 3 aranyérmet nyert.
Ugyancsak aranyérmes lett a Bodri Pincészet, a Fritz Borház és a Heimann Családi
Birtok egy-egy bora is.
Március 31.
Megtörtént az M6-os autópálya Dunaújváros és Pécs közötti szakaszának átadása.

9

Április 9.
A Gemenc Zrt. támogatásával faültetési akciót tartott a polgármesteri hivatal,
amelynek során 300 fa elültetésében vehettek részt a szekszárdiak.
Április 10.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 23 millió forintot nyert saját műszerek
beszerzésére, így nem szükséges külső laboratóriummal végeztetni a vízminőség
vizsgálatát.
Április 22.
Ferger-Módos Borászat valamint a Virághegyi Bor Kft. aranyérmet szerzett a
Bordeaux-ban megrendezett 34. Challenge International du Vin borversenyen.
Április 25.
Idén is a Mészáros Borház nedűjét választották Szekszárd Város Borának. Ezúttal
a 2007-es Bikavér Reserve mellett tették le a voksot.
Május 4.
Tavaly is világraszóló sikert mondhatott magának Dúzsi Tamás borász, akinek
Cannes-i rozé világversenyre benevezett borai mind kiemelkedően szerepeltek.
Május 4.
A Mészáros Borház nyerte a XII. Országos Takarékszövetkezeti Borversenyt.
Május 20.
Az idén is sikert aratott a Borászok Szekszárdon című program Budapesten, a
Károlyi palotában.
Május 24.
127 bormintát neveztek be a VI. Nemzetközi kékfrankos borversenyre. A nagydíjat a
Takler Pince nyerte.
Augusztus
A kormány agrárpolitikájának hangsúlyváltozásairól tartott tájékoztatót a Tolna
Megyei Mezőgazdasági Termelők Szövetségének meghívására Horváth István
polgármester országgyűlési képviselő, a parlament mezőgazdasági bizottságának
alelnöke.
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Május és június hónapokban 500 millimétert meghaladó csapadék esett le
Szekszárdon. Mivel a város domboldalát lösz borítja, földcsuszamlások, pince
beszakadások is történtek. A károk helyreállítását az önkormányzat, a vízmű
szakemberei, közmunkások és a lakók közreműködésével azonnal megkezdték. Az
önkormányzat a teljes helyreállítás érdekében pályázatot nyújtott be a vis major
alaphoz 300 millió forintot igényelve.
A Parlament elől indult a Magyar Borok Útja Raly. Hétszáz kilométeres útjuk során,
a közel 100 autó Szekszárdra is megérkezett. Itt a Bodri Pincészet és Szőlőbirtok, a
Fritz Borház és Panzió, valamint a Mészáros Pince fogadta a vendégeket.
Szeptember
A Szekszárdi székhelyű Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány uniós támogatásból
beszerzett 380 darab komposztládát osztott ki a környező településeken.
Horváth István polgármester jelentette be, hogy az Alfa-Nova Kft. közel két
kilométeres szakaszon cserélte ki a városban a 40 éves elavult távfűtés és melegvíz
szolgáltatás gerincvezetékét. A közel 190 millió beruházás felét uniós pályázati pénz
biztosítja. Ezzel párhuzamosan megkezdték az önkormányzati intézményekben lévő
hőközpontok korszerűsítését is. Balogh János az Alfa Nova Kft. területi igazgatója
arról számolt be, hogy a város öt területén megvalósuló beruházás révén mind a hő-,
mind pedig a vízveszteség csökken, s ezzel a várt megtakarítás mintegy 200-250
lakás hő felhasználásának felel meg.
Október
A Szekszárd város és az E.-On együttműködése keretében a Kadarka utcában
szereltek fel 29 új utcai lámpát kísérleti jelleggel. A hagyományos higanygőz
lámpákat nagyobb hatásfokú, kedvezőbb fényelosztású, s ezzel jobb szín,- és
alakfelismerő képességet biztosító indukciós izzókra cserélték.
November 12.
„Ne légy birka!” szlogennel rendszeresen megszervezte az Ifjúsági Unió Szekszárd
környezetvédelmi szakosztálya a zöld gondolkodás jegyében a helyi termékek piacát.
A felhívásra Szekszárdról és 50 kilométeres körzetéből érkeztek termelők, iparosok,
kézművesek.
Az ALISCA Terra Kft. szerbiai leányvállalata tartományi környezetvédelmi
pályázaton 3 millió dinárt nyert, amelyből Óbecse területén 1700 darab
hulladékgyűjtő edényt helyeznek el.
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20 éves születésnapját ünnepelte az ERGONOM Munkavédelmi Kft. A szekszárdi
központú, de országos hálózattal rendelkező cég munka-, tűz-, környezetvédelmi,
valamint gépvizsgálati és foglalkozás-egészségügyi munkáltatói feladatok magas
színvonalú ellátásával áll immár két évtizede partnerei szolgálatára.
A D-ÉG Thermoset Kft. és a távhő szolgáltató Alfa-Nova Kft. közös akciójában 150
szekszárdi lakásban cserélték le a néhol 35 éves fűtőtesteket új, esztétikus D-ég
lapradiátorokra. A lakástulajdonosok 40 százalék kedvezménnyel juthattak a
radiátorokhoz, emellett munkadíj, a házhoz szállítás és a régi radiátorok
elszállításának költségét nem kellett kifizetniük. Így lakásonként közel 50 000
forintot takaríthattak meg.
December 1.
Bernd Kunze ügyvezető és Horváth István polgármester avatta fel a QSCH Kft. új,
5000 négyzetméteres üzemcsarnokát. Ez a beruházás közel 50 új munkahelyet jelent.
A lipcsei, müncheni és regensburgi BMW üzemek részére szállítanak alkatrészeket.
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III. Oktatás, nevelés
Február 1.
A Liszt Ferenc Zeneiskola legtehetségesebb tanulói adtak koncertet a Művészetek
Házában.
Március 12–14.
A Garay Napok keretében került sor a Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi
Földrajzverseny döntőjére. A téma Németország volt és a rendezvényen részt vett
Martina Litterszt-Gabela, az ország budapesti nagykövetségének tanácsosa.
Március 18–20.
Bárczy Örs az I. Béla Gimnázium tanulója a Neumann János Nemzetközi
Tehetségkutató Programtermék Versenyen Animáció (középiskola) kategóriában II.,
számítógéppel támogatott tervezés kategóriában I. helyezést ért el.
Április 10.
Keserű Bálint Zsombor, a Garay János Általános Iskola és AMI tanulója, a Mozaik
Tankönyvkiadó Országos Környezetismereti tanulmányi versenyén I. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Tekucsov Ilona.
Április 17.
Illő főhajtással, avatott előadásokkal és szobrának megkoszorúzásával emlékeztek
gróf Széchenyi István halálának 150. évfordulójára a Garay János Gimnáziumban.
Április 30.
Kitűnő tanulmányi eredményükért Kardos Evelin, Prischetzky Tamás, Szabó Dóra és
Wágner Krisztina vették át a Garay-emlékérmet. Az emlékérem tanári kitüntetettje
Nagy László lett.
Május 21.
Kiemelkedően szerepeltek a „Süss fel nap!” Országos Művészeti Találkozón
Kecskeméten a Garay iskola és művészeti tagozatai. A Borbolya csoport országos 1.
lett, a versmondók közül Csizmazia Dóra és Kágyi Árvácska is a legjobban szerepelt.
Május
A 16 éves szekszárdi Bencze Rita első lett egy amatőr divattervezői pályázaton. A
nyertes ruhákat bemutatták Olaszországban a verseny nemzetközi gáláján.
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Június 6.
Az országos természetismereti versenyen a Dienes iskola Rétisasok csapata lett az
első helyezett.
Június 21.
Kitűnő tanulmányi eredményeiért, művészeti és kulturális tevékenységéért, országos
eredményeiért Helfenbein Dávid érdemelte ki a Joó Ferenc alapította gimnáziumi
nagydíjat.
Június 26.
A PTE IGYFK diplomaosztó ünnepségén 74 nappali és levelezős hallgató vette át
képesítését.
Július
Három év után ismét dr. Horváth Béla egyetemi tanárt választotta a kari tanács a
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara élére.
Horváth Bélának ez a 12. főigazgatói éve Szekszárdon. Az elmúlt 3 évben a PTE
kapcsolati rektor-helyettese volt. A főigazgató a tudományos munkát is felügyelő
általános helyettesének dr. Nagy Janka Teodóra főiskolai tanárt, az oktatási és
továbbképzési helyettesének pedig dr. Kurucz Rózsa főiskolai tanárt nevezte ki.
Július 2.
Az Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs programhoz kapcsolódva tartottak
tudományos és művészet szimpóziumot a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar aulájában.
A rendezvényen Liszt Ferenc és Fusz János /zeneszerző, született 1777-ben Tolnán/
munkásságáról és életéről Domokos Zsuzsa, Jobbágy Valér, dr. Töttős Gábor és
Bérces Emese tartott előadást. Közreműködött Bánky József és Király Csaba
zongoraművész, valamint a Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy Valér karnagy
irányításával. A rendezvényt Müller János, a főiskola tanára szervezte. A
rendezvény fővédnöke Batta András professzor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem rektora volt.
Augusztus 12–18.
A Nyitott Világ Alapítvány Fadd-Domboriban 10. alkalommal szervezett
nyelvtábort angol és német anyanyelvű tanárok közreműködésével, ezúttal 70 fő
részvételével.
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Szeptember 1.
A 2010/11-es tanévet a városi fenntartású három és a német kisebbségi óvodában
összesen 972, a négy általános iskolában 1886, 75-en gyógypedagógiai tagozaton, a
két gimnáziumban 1137 tanuló, közülük 292 a 9. évfolyamon kezdte meg illetve
folytatta tanulmányait.
Október
- 45 esztendős a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule. A jeles ünnepet a
tanév során 45 gondosan megtervezett kiemelkedő és színes programmal ünnepli az
intézmény. Ilyen esemény volt a vers- és prózamondó verseny, amelynek győztesei –
Trapp Margaréta, Körmöczi Eszter, Ganczer Flóra, Gáspár Bálint, Szabó Zsófia,
Szabó Csenger, Gulyás Paula Sára, Németh Attila és Andics Hilda – a zsúfolásig
megtelt tornateremben adtak gálaműsort. Az ünnepségsorozat kiemelkedő eseménye
volt a gyermekek, felnőttek, jelenlegi és volt tanítványok, nyugdíjas és aktív
pedagógusok művészi alkotásaiból nyílt kiállítás. Az eseményt az iskola
igazgatónője, Farkas Pálné és a szekszárdi főiskola korábbi főigazgatója, az iskola
egykori diákja, Fusz György szobrászművész nyitotta meg.
- „Szappan-nap 2010” azaz a Kézmosás Világnapi programjához csatlakoztak a
Szent József Katolikus Iskolaközpont diákjai is. Az iskolák közötti országos kreatív
pályázaton az iskolaközpont a legjobb 30 közé került.
- Kiss Albert Összkép című fotótárlatát Hajós Éva igazgató nyitotta meg az I. Béla
Gimnázium Galériájában. Mint elmondta, a képeken keresztül több generáció kerül
egymással kapcsolatba, s utalt a címben már megidézett Összkéz Egyesületre,
amelynek programja a fotós számára is kiindulópont volt.
- A Szent József Katolikus Iskolaközpontban folytatódott az a kiállítás sorozat,
ahol Rühl Gizellának, a FolioArt ügyvezetőjének, valamint Decsi Kiss János
képzőművész újságírónak, a kiállítások rendezőjének köszönhetően mutatkoznak be
különböző művészeti ágak képviselői. A 2010-es évad első kiállítója Takács Béla
grafikusművész volt.
- Alapításának 15. évébe lépett „Az Én Ovim” intézmény. A születésnap alkalmából
négy héten át kiváló szakemberek tartottak előadásokat szülőknek és az óvoda
munkatársainak. Király Gabriella pszichológus az iskolaérettségről, Gállné Groh
Ilona zenepedagógus a zenei nevelésről, Jéckel Ildikó logopédus a beszédhibákról,
beszédfejlesztésről, Töttösiné Törő Anita a mozgás fontosságáról szólt.
Október 14–17.
A Kolping Katolikus Szakképző Iskola 30 asztalos tanulója 3 kísérő tanárral erdélyi
szakmai tanulmányúton vett részt az Apáczai Közalapítvány HATÁRTALANUL
programjától nyert kilencszázezer forintos támogatás segítségével. A tanulmányút
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helyszíne Székelyudvarhely volt, ahol a Bányai János Műszaki Szakközépiskola
meleg fogadtatásban részesítette a szekszárdiakat.
November
- Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizottságának elnöke volt az egyik előadója a
TÁMOP Tudásháló Területi együttműködések, társulások hálózati tanulás projekt
keretében megtartott rendezvénynek, amelyet a Kontaktus Dél-dunántúli Regionális
Közoktatási Hálózat Koordinációs Központja szervezett. A konferencián a Babits
Mihály Művelődési Ház színháztermében Baranya, Somogy, Tolna megye
településeinek több mint 300 pedagógusa, oktatási szakembere, illetve
intézményfenntartója jelent meg.
- Összesen 284 rajz érkezett a Babits rajzversenyre, amit a költő nevét viselő
általános iskola hirdetett meg. A szekszárdiak közül Falusi Hanga /II. oszt./,
Kölliker Viktória /IV. oszt./, Solymos Zsófia /VI. oszt./ és Túri Anna /VIII. oszt./
nyert első díjat. Valamennyien a Babits Mihály Általános Iskola tanulói.
November 4.
A Magyar Tudomány Napja kari nyitó ünnepségén dr. Horváth Béla a PTE Illyés
Gyula Főiskolai Kar főigazgatója mondott ünnepi köszöntőt. A program keretében a
kar tudományos, művészeti és nemzetközi kapcsolatai mellett bemutatták a
Tudományos Közlemények XI. és XII. kötetét. A kari tanács dr. Bús Imre főiskolai
tanárnak az Illyés plakett első, Tar István műszaki alkalmazottnak a plakett
második fokozatát adományozta.
November 8.
Hetedik alkalommal adták át Szekszárdon a Mecénás díjakat. A Garay János
Gimnázium dísztermében tartott ünnepségen Csillagné Szánthó Polixéna a városi
közgyűlés humán bizottságának elnöke mondott köszöntőt s adta át a díjakat. A
tanulmányi, művészeti és sport versenyeken sikerrel szerepelt 175 egyéni és 7 csapat
diákjai támogatási megállapodás keretében kapták meg jutalmukat. Szekszárdi
Vasárnap 2010. november 21. számában részletesen olvashatjuk a neveket.
November 8–12.
A Tudomány Hete rendezvénysorozathoz kapcsolódva „Tehetségnapok” címmel
tartottak előadásokat a Garay János Gimnáziumban. A nyitó napon dr. Freund
Tamás agykutató, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója,
„Agyhullámok és kreativitás” címen tartotta meg előadását. A program során számot
adtak a csillagászati szakkör tagjai megfigyeléseikről, elhangzottak az iskola
tanulóinak országos versenyeken, konferenciákon díjazott biológiai, fizikai és kémiai
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munkái. A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulói szentpétervári
kirándulásukról tartottak élménybeszámolót. A Lázár Ervin országos anyanyelvi
verseny döntőjét 10 csapat részvételével rendezték meg.
November 11–13.
Kettőszáznegyven hordozható számítógépet nyert pályázaton az I. Béla Gimnázium
és a fenntartó Szekszárd MJV Önkormányzata. A laptopokat tanulócsoportok és
oktatók vehették át használatra Hajós Éva igazgatótól. Ebből az alkalomból a
tanulói laptopokkal támogatott módszertani bemutatót tartottak a KONTAKTUS
Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Hálózat Koordinációs Központ munkatársai.
November 18–19.
„Nagy írók, költők Szekszárdon” címmel a Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs
rendezvény sorozat keretében Szekszárd MJV támogatásával a PTE IGYFK
irodalomtudományi és nyelvészeti intézete két- napos konferenciát rendezett.
Kerekasztal-beszélgetés zajlott Szekszárd irodalmi életéről, múltjáról és jelenéről. A
második napon Horváth István polgármester mondott köszöntőt, majd Horváth Béla
professzor főigazgató megnyitó szavai után előadások hangzottak el. Tverdota
György az ELTE professzora Babits és Illyés kapcsolatáról értekezett. Gintli Tibor,
az ELTE docense Babits költészetének modernségéről beszélt. Kelevéz Ágnes PhD, a
Petőfi Irodalmi Múzeum kutatója „A leghoméroszibb zamatú költemény” című
előadásában az Angyalos könyv titokzatos oldala megfejtésének titkaiba avatta be a
résztvevőket. Tuomo Lahdelma professzor, a Nemzetközi Magyarságtudományi
Társaság elnöke „Babits Finnországban” címmel tartott előadást. A PTE IGYFK
oktatói közül dr. Horváth Béla professzor „Kétely és szerep – Illyés Gyuláról”
címmel, dr. Töttős Gábor főiskolai docens Garay és Babits alkotásainak születési
körülményeiről tartotta meg előadását.
November 29.
„Hulladékból termék” címmel kiállítás nyílt a Baka István Általános Iskolában. Száz
hazai hulladékfeldolgozó és hasznosító vállalat ipari és háztartási hulladékból
előállított termék skáláját szemléltette a vándorkiállítás, amely a gyerekek körében
nagy érdeklődést váltott ki.
Baka István Általános Iskola tanulói
- Péterbencze Balázs és Ambrus Dániel a „Bendegúz” országos angol nyelvű
versenyen „Aranyfokozat” minősítést szereztek.
- Máté Fanni az Országos Lotz János szövegértési és helyesírási versenyen III.
helyezést ért el. Felkészítő tanára: Dobrovolni Dezsőné
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- Dombai Tamás a VI. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék
versenyen animáció kategóriában III. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Horváth
Mihály
- Az országos meseíró pályázaton Gujás Enikő, Lenge Renáta és Sziklai Bianka
tanulók meséje és rajza sikerrel szerepelt és megjelent az Én mesém című
mesekönyvben. Felkészítő tanár: Tillné Dudai Erika.
Az I. Béla Gimnázium diákjai a Pécsi Regionális Olasz versenyen I. díjat szereztek:
Medovarszki Ágnes az élőbeszéd, Nagy Petra nyelvhelyesség kategóriában.
A Garay János Általános Iskola és AMI művészeti csoportjainak eredményei:
- Weöres Sándor Országos Gyermek Színjátszó Találkozón a Kis Gadra Művészeti
Csoport arany minősítést szerzett. Felkészítő: Csizmazia Ferencné. Csipet Csapat
(Baka Iskola) aranyminősítést szerzett. Felkészítő: Rotkainé Pászti Lívia.
- Területi Színjátszó Találkozó Mohács 2010. május: Borbolya és Kisgadra
aranyminősítést szerzett. Felkészítő: Csizmazia Ferencné. Különdíjat kapott színészi
teljesítményért Csizmazia Dóra, Kovács Mihály. Iciri-piciri (Baka Iskola)
aranyminősítés. Felkészítő: Kocsisné Dóra Ildikó, Rotkainé Pászti Lívia. Színötösök
(Baka Iskola) ezüst- minősítést kapott. Felkészítő: Rotkainé Pászti Lívia.
- Csizmazia Dóra, az iskola tanulójának eredményei: Országos Versmondó Versenyen
különdíj, Országos Vers-és Prózamondó Versenyen Pakson ezüstminősítés, XIX.
Várdombi Regionális Versmondó Versenyen és Hollós László Megyei Versmondó
Versenyen I. hely, a Nagy Bandó András Megyei Versmondó Verseny II. hely.
Felkészítő tanár: Csizmazia Ferencné.
- Ábrahám Bereniké a paksi versmondó versenyen ezüstminősítés, ugyanitt Miller
Oliver, Ködmön Liliána, Kágyi Árvácska Rebeka bronzminősítést, Molnár Kincső
különdíjat kapott. A Benedek Elek Megyei Mesemondó Versenyen Sili Gergő II.,
Ködmön Liliána és Miller Oliver III. helyet szerzett. A Nagy Bandó András Megyei
Versmondó Versenyen Sili Gergő I., Ködmön Liliána és Miller Oliver különdíjat
kapott. Valamennyi felkészítője: Csizmazia Ferencné.
- Országos Gyermek Néptánc Antológia-Bartina utánpótlás csoportjaként I. hely.
Sipos Gergő ezüst pitykés táncos, Országos Ifjúsági Szólótánc versenyen Egerben I.
helyezett. Felkészítő tanár: Nyemcsok Pál.
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IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Január–május
Hat kiállítás fémjelzi a Bárka Művészeti Szalon mozgalmas aktív szerepvállalását
városunkban. A Kubanek Miklós újságíró vezette tárlatok sorrendben: január:
Beda László; február: Reisz Ilona; március: Magyar vagyok, magyarnak születtem
(csoportos); Mözsi-Szabó István; Stekly Zsuzsa; április: Törő György; május: Cseh
Gábor (tiszteletbeli tag): „Utcáim, tanyáim”. A Lönhard Ferenc által irányított
szervezet tagjai számos jótékonysági akcióban vettek részt (árvízkárosultak javára
felajánlott festményeik árverése, a Rákellenes Liga programjához ajándék alkotások
készítése).
Február 23.
Fiatal virtuózok hagyományos fellépésével adott koncertet a Szekszárdi
Kamarazenekar. Földesi Lajos művészeti vezető ez évben 4 fiatal, Szekszárdról
induló szólistát hívott a hangversenyre.
Március 5.
Az ExperiDance Esszencia című műsorával lépett fel Szekszárdon óriási sikerrel a
városi sportcsarnokban.
Március 7.
Szabó Dezső halálának 39. évfordulóján emlékeztek tisztelői a szekszárdi
festőművészre. Decsen lelt otthonra a Sárközi vasárnap című alkotásának műtárgymásolata, amelyet Tóth Gábor festőművész készített.
Március 26.
65 éve szabadultak fel a koncentrációs táborok, amelyre emlékezve Kuntler Edit
Eszter szerkesztésében felolvasóestet tartottak a megyei könyvtárban.
Március 28.
Összesen 68 csoport nevezett a 2. Szekszárdi TáncVarázs fesztiválra. A szervező
gyakorlóiskola diákjai 6 arany- és egy ezüstminősítést szereztek.
Március 29.
Fergeteges sikere volt Miklós Tibor: Egy bohém rapszódiája című előadásnak a városi
sportcsarnokban, amelynek a Tücsök Zenés Színpad szólistái is szereplői voltak.
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Március 30.
Az I. Béla Gimnázium Botos Áron, Csige Márta, Dravecz Máté és Szalai Márk
alkotása az Idea-lista című kisfilm a Pécsi Diák Filmfesztiválon aranyérmet kapott.
Felkészítő tanár: Kovács Zoltán.
Április 1–3.
A 15. Scherzo Zenés Színpadok Országos Fesztiválján Pápán és a 3. Szólóének
Versenyen Békéscsabán Kövendy Eszter szólóének kategóriában első, Vecsei
Lászlóval duett kategóriában második helyet szerzett.
Április 7–11.
Az olaszországi Lorettóban a Szekszárdi Madrigálkórus részvételével rendezték meg
a Nemzetközi Egyházzenei Fesztivált.
Április 7.
Első helyezést ért el korcsoportjában Környei Attila az ausztriai Rust városában
megrendezett Jorge Cardoso nemzetközi gitárversenyen.
Április 8.
11 csapat lépett színpadra a XIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozón a Német Színházban.
Április 15.
Megnyílt a 40. Tolna megyei gyermekrajz-kiállítás a művelődési házban.
Április 16–18.
Kiemelkedő színpadi látványért és atmoszféra teremtésért különdíjat nyert az I. Béla
gimnáziumban működő Létraszínház az Országos Diákszínjátszó Találkozó
regionális döntőjén. Szereplői: Csizmazia Kitti, Jakab Réka, Mónus Gréta, Takács
Diána, Kondor Tamás, Molnosi Kristóf. Vezető: Sárvári János.
Április 17.
A Tolna Megyei Széchenyi Körök és a Tolna megyei Tudományos Ismeretterjesztő
Egyesület a Garay dísztermében tartotta Széchenyi István halálának 150.
évfordulóján megemlékező ünnepségét. Dr. Simon V. Péter egyetemi tanár Széchenyi
István naplójáról, dr. Fülöp Tamás a Szolnok Megyei Levéltár igazgatója Széchenyi
és Kossuth harcáról, dr. Gesztesi Enikő Széchenyi tanulmányairól, dr. Gesztesi
Tamás politikai tévedéseiről tartott előadást. A rendezvényen résztvevőket a megyei
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közgyűlés elnöke, dr. Puskás Imre és az iskola igazgatónője, Heilmann Józsefné
köszöntötte.
Április 24.
A „Szólítsuk meg a jövő generációját!” program keretében Térségi Népzenei
Találkozót tartottak a művelődési házban Tolna, Somogy, Baranya és Bács-Kiskun
megyei művészeti iskolások és szakkörösök számára.
Április 28.–december 15.
Escher Károly szekszárdi születésű fotóművész születésének 120. évfordulója
alkalmából a Pócs Margit által szervezett szabadegyetem első előadásaként „Az
Escher család Szekszárdon” címmel a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban
kerekasztal-beszélgetésre került sor Albertini Béla, Kaczián János, dr. Töttős Gábor
és dr. Balázs Kovács Sándor részvételével. Escher Károly gyermek- és ifjúkoráról
Albertini Béla, a sajtófotósról Bánkuti András, a Magyar Fotográfiai Múzeumban
látható képeiről Tóth Balázs Zoltán, a Magyar Nemzeti Múzeumban kiállított
műveiről Stemlerné Balog Ilona, és az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött
alkotásairól Csillag Katalin tartott előadást.
Április 29.
Kiállítással ünnepelt a művelődési házban a 45 éves Díszítőművészeti Szakkör,
amelynek vezetője megalakulása óta a Király Zsiga- és Közjóért-díjas dr. Németh
Pálné, a Népművészet mestere, népi iparművész.
Április
- A keszthelyi Helikon Fesztiválon könnyűzenei-egyéb kategóriában bronzérmet
nyert a Tücsök Zenés Színpad tagjaiból (Szent László Szakközépiskola diákjai)
alakult Da Capo Kamarakórus.
- Ugyanitt könnyűzenei kategóriában Hunyadi Adrienn, a Tücsök Zenés Színpad
tagja (Szent László Szakközépiskola Egészségügyi Tagintézménye tanulója)
ezüstérmet szerzett.
- Ugyanitt könnyűzenei kategóriában aranyérmet nyert Nagy Mónika, a Garay
Gimnázium tanulója.
Április
Az I. Béla Gimnázium tanulói az Újkori Középiskolás Helikoni ünnepségen számos
sikert értek el:
- Film- és mozgókép kategóriában Botos Áron, Csige Márta és Szalai Márk az Idealista kisfilmjükért nagyarany díjban részesültek. Felkészítő tanár: Kovács Zoltán.
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- Ugyanitt Mohás Dóra komolyzenei kategóriában ezüstminősítést szerzett.
Felkészítő tanára: Erősné Máté Éva.
- Könnyűzene – ének kategóriában bronzminősítést kapott az I. Béla Gimnázium
Énekkara. Felkészítő tanár Haffnerné Hauszer Beáta.
- Mozgásművészet – tánc kategóriában bronzminősítést kapott Holtz Zsófia, Guld
Petra, Varga Réka és Baki Zsófia produkciója.
- A gimnázium Erős Márk, Dravecz Máté, Gorzsás Dániel és Zsitvai Péter
összetételű zenekara 3/lekváros funk néven bronzminősítést szerzett.
Május
A Keszthelyi Helikon ünnepségen minden idők legsikeresebb szereplésének
eredményeként a Garay János Gimnázium tanulói 18 versenykategóriából 14-ben
indultak és 6-6 arany és ezüst, valamint 3 bronzminősítés mellett 2 fődíjat is
szereztek. Ezzel az eredménnyel a 144 dunántúli középiskola rangsorában az V.
helyezést érték el.
Május 4.
Sokszínű, gazdag kiállítással, több évtizedes hagyomány felélesztésével zárta első 25
évét a Művészetek Háza. A Színek és formák Tolna megyében tárlaton 30 alkotó
félszáz műve mutatta be megyénk művészetének alakulását az elmúlt néhány évben.
Május 8.
Az idén 45 éves Szekszárdi Madrigálkórus nagy sikerű, zenei kuriózumokat is
tartalmazó jubileumi koncertet tartott a belvárosi templomban, Jobbágy Valér Lisztdíjas karnagy vezényletével.
Május 16.
A Bartók Béla Nemzetközi Hangversenyterem színpadán az „Énekel az ország”
mozgalom 18 kórusának 500 énekese között szerepeltek a Gagliarda együttes tagjai
is.
Május 20–23.
5. alkalommal rendezték meg Pozsonyban a Musica Sacra nemzetközi egyházzenei
kórusversenyt, amelyen két kategóriában is részt vett a Gárdonyi Zoltán Református
Együttes, Naszladi Judit karnagy vezetésével. Az együttes kamaraegyüttesével és
vegyes karával bronz diplomát szerzett.
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Május 27–28.
19. alkalommal rendezte meg az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Gyermek- és ifjúsági
írók szekszárdi konferenciáját, amelyet dr. Vasy Géza, az írószövetség elnöke nyitott
meg. A konferencia második napján elfogadták azt a szekszárdi nyilatkozatot,
amelyet neves írók költők fogalmaztak a kulturális kormányzat részére.
Május 30.
Dr. Szabó Zsolt emlékének is adózott Nyárköszöntő nagyműsorával a Bartina
Néptánc Közhasznú Egyesület.
Június 4.
A Magyarországi Német Színház társulata és a szakmai zsűri egyhangúan Gregor
von Holdt, berlini színművészt választotta az évad legjobb színészének.
Június 10.
Három szekszárdi fiatal gitáros, Illés Alexandra, László Gabriella és Környei Attila
Olaszországban bizonyította tudását az Enrico Mercatelliről elnevezett Európai
Klasszikus Gitárversenyen.
Június 15.
Megjelent Darvas Ferenc „Látomásos külön üzenet” című kötete E. Nagy Mária
rajzaival.
Június 19.
Ezúttal is színes programokkal várták az érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján,
amelynek keretében megnyitották a németség megtelepedésének történetét bemutató
kiállítást a Wosinsky Mór múzeumban. A programhoz kapcsolódott a Szekszárdi
Gitárkvartett III. Borok és húrok fesztiválja, amelyen a hang- és borkóstolás
ingyenes volt. A város múzeumait, a programokat 1500-an keresték fel.
Június 25.
Tóth Sándor a Coffee In Good Spirit kategóriában (alkoholos kávéitalok saját recept
szerinti keverése) magyar bajnokságot nyert, majd a londoni világbajnokságon VI.
helyet szerzett.
Június 26.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismeret Egyesület kiskönyvtára sorozatának
negyedik darabjaként megjelent a Babits Mihály Művelődési Ház gondozásában a
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Vásárok Világa 2008. évi konferenciájának anyagát tartalmazó kötet. A kötetet
Lukács László néprajzkutató mutatta be a Művészetek Házában.
Július
Szlovákiában a Gömör-tornai Fesztiválon lépett fel a Csele Lajos vezette Szekszárdi
Gitárkvartett, ahol az állandó tagokon: Dudás Attila, Komjáthy Péter, Decsi Kiss
Andráson kívül Wessely Ágnes és Farkas Beáta is közreműködött. Nagy sikerrel
léptek fel Krasznahorkaváralján az Andrássy Képtárban és a tornai katolikus
templomban is.
Július 24.
- Balatonberényben országos versenyen ezüstminősítést kapott az Ifjú Szív Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes. A fiatalok Manninger Miklós Keringőjét és Gaál
László Örömtánc című koreográfiáját adták elő.
- Öt alkalommal lépett színpadra nagy sikert aratva a szekszárdi Bartina
Néptáncegyüttes 24 tagú gyermekcsoportja az Europeade rendezvényen az
olaszországi Bolzanoban. A fesztivál a kontinens legnagyobb ilyen jellegű
rendezvénye, 202 csoport több mint 3000 táncosa, zenésze, énekese volt részese a
programnak. A bartinások fergeteges sikere Márton Judit és Nyemcsok Pál felkészítő
tanároknak is köszönhető.
Augusztus
A Fekete Sas Kiadó gondozásában jelent meg Dicső Zsolt verseskötete, amelyben a
szerző kisfia szemüvegén keresztül tart görbe tükröt a felnőttek elé. Az illusztrációk
a gyermek munkái. A kötetet Jankovics Zoltán mutatta be.
Augusztus 8.
A Musical Comedy – Amatőr Zenész Színpadok és Énekesek III. Országos
kurzusának helyszíne a művelődési ház volt. A kurzus résztvevői – 7 és 14 éves
gyerekek – kemény próbákon szakértők segítségével készültek a színház teremben
bemutatott a foglalkozást záró gálára.
Augusztus 12.
Dr. Tóth Csaba Attila képviselő meghívására a Szentegyházáról érkezett Magyar
Örökségdíjas 140 tagú Gyermek Filharmóniai Együttes Haáz Sándor karnagy
vezetésével nagysikerű hangversenyt adott a belvárosi templomban.
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Augusztus 20.
A hagyományokhoz hűen úrvacsorás szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött,
majd ünnepi közgyűléssel folytatódott, számos kulturális eseménnyel zajlott és végül
tűzijátékkal zárult a városi Szent István-nap. A délelőtt folyamán a Művészetek
Házában kitüntetéseket adott át Horváth István polgármester. A belvárosi templom
volt a helyszíne Haydn: Missa Cellensis című liturgikus műve előadásának.
Közreműködött a Szekszárdi Madrigálkórus, a pécsi Schola Cantorum Sopianesis és a
Regensburgi Egyetem Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Jobbágy Valér és Graham
Buckland. Szólót énekelt Szigetvári Dávid. Este a helyi vállalkozók támogatásával
került sor a Társulat közreműködésével az István, a király című rockopera előadására
a Prométheusz parkban.
Augusztus 26.
Juhász Ildikó, a megyei levéltár fotólaboratóriumának vezetője, a Bárka Művészeti
Szalon tagja, önálló kiállítással, pasztell és olaj festményeivel mutatkozott be az
Oliva Étteremben.
Szeptember 1.
A Bárka Művészeti Szalon „Barangolások” címmel tagjainak a nyári alkotó
táborokban készült munkáiból rendezett kiállítást a vasút állomás Bárka Galériában.
A tárlatot Kubanek Miklós, újságíró nyitotta meg. Közreműködött Németh Judit.
Szeptember 4.
A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza „GA-ZSI” címmel a hónapok
minden első szombatjának délelőttjén megrendezte a használt holmik kéz alatti
zsibvásárát a Garay téren.
Szeptember 7.
Ékes László „Mitől sikeres az Apám kenyere?” címmel tartott bemutató előadást a
Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának meghívására a Babits
Mihály Művelődési Házban
Szeptember 8.
Bojtár Tamás amatőr fotós képeiből nyílt tárlat „Egy város emlékezete” /Budapest/
címmel az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.
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Szeptember 14.
A Frankos Borházban „Tilos For-Folk Jazz” CD-bemutatón közreműködött Környei
Miklós, Környei Attila és Leposa Dezső. A borkóstolóval színesített rendezvény
keretében nyílt meg Rühl Gizella fényképeinek tárlata.
Szeptember 15.
„Chopin - Liszt barátsága - és a szekszárdi bor” címmel rendeztek szalon estet a
Művészetek Házában. A témáról előadást tartott dr. Töttős Gábor. Közreműködött
Szilasi Alex zongoraművész. A hangulatos esten a Fekete Pince borait kóstolhatták a
résztvevők.
Szeptember 15.
Vargáné Kovács Veronika: Hímzésmúzeum Sióagárd című könyvét mutatta be
Szabadi Mihály szép számú közönség előtt a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
könyvtártermében.
Szeptember 16.
A Babits Mihály Művelődési Ház a 2010-11-es színházi évadra felnőttek részére két,
óvodások és gyerekek számára 1-1 bérletet hirdetett. A Sárdy-bérlet programjában két
bohózat: Ken Ludwig: Botrány az operában, avagy a két tenor és Michael Parker: A
szerelmes nagykövet szerepelt. A Hegedűs-bérletben Sarkadi Imre: Elveszett
paradicsom című drámája és Huszka-Bakonyi-Martos: Bob herceg című nagyoperettje
került bemutatásra. A rövidített program oka az intézmény átalakításával járó
körülmények időszakos megváltozása.
Szeptember 16–19.
A gazdag programmal megrendezett Szekszárdi Szüreti Napokat a mostoha időjárás
ellenére is mintegy harmincezren látogatták. A város és a bor ünnepén minden
eddiginél több rendezvényen kapcsolódhattak ki az érdeklődők. A legnagyobb
érdeklődés a felvonulást, a koncerteket és a Szüret Szépe választást kísérte. A korona
az idén a „bartinás” Szőts Barbara fejére került. A szakadó eső ellenére több százan
kitartottak a nagyszínpad előtt az Omega koncertjén. Teltház előtt került sor a
Dumaszínház humoros estjére. Számos kiállítás, konferencia gazdagította a
programot. A színpadokra lépő szekszárdi művészeti együttesek is tömegek előtt
mutathatták meg magukat. A borsátrak előtt egész nap hullámzott a tömeg.
Október
- Szatmári Juhos László szobrászművész a Művész Presszóban grafikáit állította
ki. Kétdimenziós műveiben is megőrizte alkotói világának sajátosságait.
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- Roswitha Zauner: Az Oszkár tojást rak című mesedarabját mutatta be a
Magyarországi Német Színház. A gyerekeknek szánt darab rendezője Claudia
Nowotny, a színház korábbi igazgatónője volt. A főbb szerepeket Lena Stamm, Lotz
Kata, Matthias Patzett és Pitz Melinda játszotta. A bemutató előadáson a szerző is
részt vett.
Október 4–10.
„Országos Családi Könyvtári Napok 2010” mozgalomhoz kapcsolódva az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár főként gyermekeket vonzó programot állított össze, amelyek
helyszíne részben a Magyarországi Német Színház, valamint az Augusz Imre utcai
Gyermekkönyvtár volt. Varázslatos játékok, olvasási élménybeszámolók zajlottak, de
lehetett „vacsorázni Hófehérkével”, megtartották a „tündérek és koboldok éjszakáját”,
volt tündéravatás és bűvész előadás is. A befejező rendezvény a Holló Együttes
Vásárfia című műsora volt.
Október 7.
„Egy koncert kékben” címmel tartotta Rákász Gergely koncertorgonista
látványkoncertjét a Művészetek Házában. A programban Gershwin-, Ravel- és
Strauss-művek hangzottak el különleges vizuális effektusokkal kísérve.
Október 8.
Halász Judit Kossuth-díjas színművész Csiribiri című önálló esttel lépett közönség
elé a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében.
Október 12.
Schubert Péter grafikus, tipográfus kiállítása nyílt Baján a Magyarországi Németek
Általános Művelődési Központjában. A főleg alkalmazott grafikai alkotásokat
bemutató tárlat híven tükrözi a Tótfalusi Kis Miklós-díjas iparművész, egyetemi
oktató, határainkon túl is ismert szakember munkásságát. A tárlatot dr. Töttős
Gábor méltatta.
Október 13.
„Egy este Babits Mihály szülőházában” címmel a Wosinsky Mór Megyei Múzeum a
múzeumok őszi fesztiválja keretében gazdag programot szervezett. A legnagyobb
sikere a „Pincétől a padlásig” múzeumot bemutató programnak volt.
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Október 19.
- Nyílt napot tartott a Tolna Megyei Levéltár. Az egymást követő tíz iskolai
csoporthoz számos szekszárdi és más megyebeli településről érkező polgár is
csatlakozott. A levéltárosok bemutatták a vármegyeháza épületét, a börtöncelláktól,
a könyvtárig. Tárlatvezetéssel ismerkedtek a Perczelek című állandó kiállítással,
megtekintették a levéltár legféltettebb kincseit: nemesi cím-, céh-, címeradományozó
okleveleket, neves személyek leveleit, az érdeklődők maguk is kipróbálhatták a
pecsétviasz használatát. A mintegy 400 látogatót vonzó rendezvény résztvevői
Szekszárd 150 évvel ezelőtti kataszteri térképének nyomatát kapták emlékül.
- A Deutsche Bühnében a levéltár és a Tolna Megyei Németek Önkormányzata közös
rendezésben került sor a levéltári füzetek 13. kötetének bemutatására. A 624 oldalas
tanulmánykötetet a szerkesztő, dr. Dobos Gyula, a levéltár igazgatója mutatta be. A
kötetben közölt tanulmányokról a szerzők vallottak: A 950 évig Tolna megyei
település, Tengőd évszázadairól dr. Dobos Gyula. Balogh Attila szekszárdi tanár
Béri Balog Ádám életéről és dunántúli harcairól, Brunn János ny. szekszárdi
gimnáziumi igh. Györköny 1945-től napjainkig szóló történetéről, Keresztes
Hajnalka lelkész a gyönki reformátusság hitéletéről, Hegedűs Gyula helytörténész a
pincehelyi kórház fél évszázadáról, Aradi Gábor levéltáros „Nyaralóturizmus
Tolnában a két világháború között” témáról készítette el tanulmányát. Az NKA és
önkormányzati támogatással, a Schöck Bt közreműködésével, Böcz Sándor
nyomdájában készült igényes kötet használatát segíti a Lieszkovszky Larion
segédlevéltáros által fordított német, dr. Kunné Tornóczky Andrea levéltáros által
készített angol nyelvű összefoglaló, valamint a névmutató.
- Szintén a szekszárdi Német Színház adott otthont a 40. megyei helytörténeti
pályázat eredményhirdetésének. A pályázók között első, második és harmadik díj is
kiosztásra került. Első díjat kapott a szekszárdi születésű dr. Dobos Katalin
„Gyermektartási perek a Dombóvári Királyi Járásbíróság 1920-1930 közötti
gyakorlatában” című pályamunkája. A dr. Béres Judit bíró és dr. Balázs Kovács
Sándor főmuzeológus által bírált pályamunkát a levéltár közlésre megvásárolta. A
kötetbemutatót és a pályadíjak átadását a német önkormányzat által adott fogadás
zárta.
Október 22.
Liszt Ferenc Szekszárdi miséjének vegyes kari változatát mutatta be a Szekszárdi
Madrigálkórus Jobbágy Valér karnagy vezetésével. Orgonán közreműködött
Lozsányi Tamás. Az újvárosi templomban tartott koncert a Kolping Katolikus
Szakképző Iskola jubileumi ünnepségének záró akkordjaként hangzott fel.
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Október
Julie Bees zongora koncertjén Bach-, Chopin-, Debussy- és Schumann-művek
hangzottak fel a Művészetek Házában. Az Amerikában élő művész a Mattioni
Eszter Szekszárdi Hölgyklub Egyesület meghívására érkezett a városba.
November
- Patrick Süskind: Hangszigetelt létezés című egyszemélyes darabját Baksa Péter
előadásában mutatta be a Magyarországi Német Színház.
- Farkas Pál szobrászművész Babits Mihály 127. születésnapja alkalmából
restaurálta Cenci néni ismét megdőlt keresztjét, így az újszerű állapotba került.
November 2.
Szent László ábrázolások a Kárpát-medencében címmel színes nyomat kiállítás nyílt
a Művészetek Háza földszintjén.
November 4.
Liszt emlékest – In memoriam Husek Rezső címmel tartottak zenei rendezvényt a
Művészetek Házában. Husek Rezső zongoraművész igazgató emlékét Csillagné
Szánthó Polixéna, Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlése Humán
Bizottságának elnöke és Szily Lajos a Liszt Ferenc művészeti iskola rézfúvós tanára
idézte fel. Közreműködött Lantos István zongoraművész és Lozsányi Tamás
orgonaművész.
November 6.
Eifert János fotóművész és Kovács Tibor szekszárdi festőművész közös tárlata nyílt
Esztergomban az El Greco Galériában. A kiállítást dr. Bárdos István
művészettörténész nyitotta meg.
November 7.
A Bárka Szalon továbbképzést szervezett tagjai számára. A cél a művészi ábrázolás
technikai, szemléleti eszközeinek megismerése, tökéletesítése. Az első foglalkozást B.
Tóth Edit, festőművész, művésztanár vezette.
November 10.
A Bóbita Bábszínház aratott fergeteges sikert a művelődési ház színháztermében. Az
angol népmesei motívumokat felvonultató „Jóságos óriás” című darabot Kocsis Rozi
alkalmazta színpadra

29

November 11.
A Presidance együttes Hungarythm című előadásának hatalmas szekszárdi sikere
után új produkciójával lépett fel a BMMH színpadán. A „Transit,- határtalan
táncok” című új produkciójuknak vidéki premierjét tartották városunkban. Vári
Bertalan, a társulat művészeti vezetője, táncos koreográfus ismét sikervárományos
produkciót mutatott be.
November 12.
Pillangó ballada címmel szép költői szólótáncesttel nyitotta Kortárs Táncelőadások
sorozatát a Magyarországi Német Színház. Pataky Klára Lábán-díjas koreográfus
metafizikus tánckölteményének avatott tolmácsolója Nagy Csilla volt. A műsor
második részében Nagy Andre magas szinten megírt és előadott produkciója a hét
jelenetben bemutatott Da Capo volt. Az előadást „élet, halál, szenvedély” jellemezte.
November 20.
A 2000-ben alakult Ungaresca Consort szekszárdi amatőr régi zenét játszó együttes
mutatkozott be a Wosinsky Katolikus Közösségi Házban. A főként XVI.-XVII.
századi hangszeres tánczenét játszó együttes megalakulása óta több mint 80
alkalommal állt közönség elé.
November 24.
Erkel – 200 címmel rendeztek hangversenyt a Művészetek Házában. A romantika
korának neves magyar zeneszerzője, a nemzeti opera megteremtője Erkel Ferenc
életéről, munkásságából kapott ízelítőt a közönség. Közreműködött Pintér Gabriella
szoprán és Pálfi László, bariton, valamint zongorán Tóth-Fekete Nóra. Az Erkel év
rendezvényeihez kapcsolódva a program az ifjúsági koncerteken is elhangzott. Kísérő
rendezvényként a diákok megtekintették a Petőfi Irodalmi Múzeum „Erkel Ferenc és
a romantika kora” című vándorkiállítását.
November 24.
A Bárka Művészeti Szalon ünnepváró adventi kiállítást és vásárt rendezett 26
tagjának alkotásaiból. A kiállítást megnyitotta Kubanek Miklós újságíró,
közreműködött Németh Judit előadóművész, gitáron Tóth István játszott.
November 26.
A Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége és a Nők Szekszárdért Egyesület
vers és prózamondó versennyel emlékezett Babits Mihály 127. születésnapjára. A
Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtártermében megtartott versenyen harmincan
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vettek részt. A találkozó zárásaként 127 mécsest gyújtottak a fasori Babits
szobornál.
November 26.
Babits-estet tartottak a Nemzeti Borozóban. Közreműködött Rubányi Anita
versmondó és a Szekszárdi Gitárkvartett.
November 28.– december 21.
A „Szekszárdi Karácsonyváró” rendezvénysorozat nyitógáláján a művelődési ház
színháztermében fellépett a Bartina Néptáncegyüttes, a Gárdonyi Kvartet, az Ifjú
Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Liszt Ferenc
Pedagóguskórus, a Mondschein Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület, a
Szekszárdi Big Band, a Szekszárdi Jazz Quartet, a Szekszárdi Mozgásművészeti
Stúdió Közhasznú Egyesület, a Szekszárdi Gitárkvartett, a Tücsök Zenés Színpad, a
Gagliarda Kamarakórus és a Szekszárdi Madrigálkórus. A műsort Csötönyi László
konferálta.
November 29.
Ünnep címmel a Szekszárd és Környéke Foltvarró Egyesület 10 éves fennállása
alkalmából rendezett kiállítást a Babits Mihály Művelődési Ház márványtermében.
A kiállítást megnyitotta Matókné Misóczki Mária, a Garay János Általános Iskola
és AMI igazgatója. Közreműködtek az iskola tanulói.
November 29.
A Kaposváron megrendezett Rév Lívia I. Dél-dunántúli Regionális Zongoraverseny
86 résztvevője között 4 szekszárdi is volt. A Szekszárdi Garay János Általános
Iskola és Liszt Ferenc Zeneiskola diákjai sikeresen szerepeltek. Köpeczei Csenge az
I., Dránovits Anna a II. korcsoportban nyert különdíjat, Sándor Dániel a III.
korcsoportban 4. helyezett lett, Mohás Dóra, aki zenei pályára készül a IV.
korcsoport győztes helyén végzett. Mind a négyen Erősné Máté Éva tanítványai.
December
- A Tolna Megyei Levéltár címmel megjelent az 1968-tól kiadói tevékenységgel
foglalkozó intézmény 40. kötetében dr. Dobos Gyula igazgató, főlevéltáros bemutatta
a 283 éves intézmény történetét. Gazdag képanyaggal is ízelítőt adott a levéltár
Tolna megye múltját rejtő 12 km-es iratállományáról. A kiadvány tartalmazza az
egykor és napjainkban itt dolgozók névsorát, a levéltár eddigi kiadványait. A
TÁMOP pályázattal megjelent kötet képanyagának válogatását Cserna Anna
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főosztályvezető, főlevéltáros segítette. Az igényes tipográfiai munkát Farkas László
tanár végezte, a kötetet a Szent László Szakképző Iskola Nyomdája készítette.
- A Szekszárd All Stars negyedik alkalommal rendezte meg adventi „Jazzturné
Karácsony” elnevezésű koncertsorozatát. Szekszárd mellett Pakson, Pécsett és
Kaposváron is felléptek.
- Rellné Ament Katalin textilképeit és Ábrahám Béla festményeit állították ki a
Baka István Általános Iskolában. Mindketten a Bárka Művészeti Szalon tagjai. A
tárlatot Bágyi Zsuzsanna festőművész nyitotta meg.
December 1.
Százötven év Tolna megye képzőművészeti életéből címmel a Szent József Katolikus
Általános Iskola és a FOLIO ART 2010 együttműködése révén Rühl Gizella
magángyűjteményéből nyílt kiállítás. A Tolna Art Művészeti Oldalak szerkesztőjével
Sas Erzsébet beszélgetett a megnyitón.
December 2.
A Nemzeti Borozó vendégeként Czakó Gábor József Attila-díjas író, publicista Kis
Pál István tanár-költővel a magyar nyelvről, a nyelvészetről és a magyarul
gondolkodásról folytatott eszmecserét.
December 10.
Wiesner Katalin textiltervező munkáiból nyílt kiállítás a Belvárosi kávéházban. A
tárlatot Csaláné Bohli Cecília bábkészítő ajánlotta a közönség figyelmébe. A meséket
Frank Ildikó színművész, a DBU igazgatója tolmácsolta.
December 13.
Dudás Andrea „Tudsz-e szeretni?”című kisregényét a Belvárosi Kávéházban mutatta
be Sas Erzsébet a szerzővel beszélgetve.
December 15.
Darvas Ferenc „Hazugsággal nincs szabadság” című új kötetét Bucsányi Endre rajzai
díszítik.
December 16.
Rotkay Zsuzsanna üvegfestő képzőművész és Sas Erzsébet újságíró harmadik –
ezúttal nemzetiségi népviselet témájú – közös tárlatára került sor a katolikus
közösségi házban. A tárlat fővédnöke Bacsmai László plébános volt. A műsort Decsi
Kiss János vezette. Közreműködött Csötönyi László, Tóbiás Györgyi, Hauszer Beáta,
Jakab Lászlóné és Végh Imre.
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December 17.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Naszladi Judit karnagy
vezetésével a Magyar Kórusok Napja alkalmából a gimnázium dísztermében
hangversenyt adott. Köszöntőt mondott Horváth István polgármester. Nyitóáhítatot
főtisztelendő Peterdi Dániel főjegyző, püspökhelyettes, a Baranyai Egyházmegye
esperese tartott. A műsorban vendégként fellépett Orbán György, a Lorántffy
Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, a Kapos- és a Pécsi
Kamara Kórus. Az összkart Tillai Aurél Magyar Örökség-díjas karnagy, egyetemi
tanár vezényelte.
December 17.
A Kiscsillag Zenekar adott koncertet a szekszárdi Est Caféban.
December 21.
A Szekszárdi Madrigálkórus, Jobbágy Valér vezetésével a Művészetek házában
tartott karácsonyi koncertjén közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész.
December 27.
A városi sportcsarnokban „Rokkarácsony 2010” címmel adott koncertet Rudán
Joe+Radar, Lord, Hobo és bandája.
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V. Nemzetközi kapcsolatok
1. Bezons
Április 30. – május 3.
A szekszárdi Kadarka Futóklub tagjai 5 bezons-i futót láttak vendégül a Borvidék
Félmaraton Nemzetközi Futóversenyen. A szekszárdi futóklub tagjai közül az előző
évben 14 fő vett részt a párizsi maratonon, így ezúttal a francia testvérváros
sportolóinak viszontlátogatására került sor. A futók találkoztak a Szekszárd–
Bezons Baráti társaság vezetőségével is és megismerkedhettek Szekszárd és Budapest
nevezetességeivel is.
Május 21–24.
- A szekszárdi UFC labdarúgóklub meghívására egy 15 fős ifjúsági focicsapat
érkezett Bezons-ból városunkba. A Jacques Amblard vezette csapat a Bezons-ban
működő portugál egyesület tagjaiból verbuválódott és több mérkőzést is vívott a
szekszárdi és környékbeli csapatokkal. A francia ATSF sportegyesület a kapcsolat
folytatása érdekében 2012-ben szeretné vendégül látni a szekszárdi labdarúgókat.
- Ugyanebben az időpontban a Garay János Általános Iskola labdarúgói vettek részt
a hagyományos pünkösdi bezons-i labdarúgótornán. A több mint 20 éve fennálló
kapcsolatnak köszönhetően a labdarúgók közel egy hetet töltöttek a francia
testvérvárosban és ezúttal is több győzelmet arattak a tornán.
Június 10.
Szekszárd–Bezons Baráti Társaság az éves első közgyűlésén a tagok tájékoztatást
kaptak a 2009-es évben megvalósult és 2010–2011-es évek várható programjairól.
Augusztus 2–11.
- A Bárka Művészeti Szalon Közhasznú Egyesülete 8 bezons-i amatőr képzőművészt
látott vendégül a Fadd-Domboriban szervezett nemzetközi alkotótáborban. A
művészek közös alkotásokat is készítettek, amelyekből egy nagyméretű kompozíciót
Szekszárd városának adományoztak. Közben kirándulásokon ismerkedtek a város és
környéke nevezetességeivel, s baráti találkozókon vettek részt. A vendégek
megismerkedtek a Sárköz élő népművészeti és kézműves hagyományaival, majd
Horváth István polgármester fogadta őket a szekszárdi városházán. A közös program
folytatása érdekében a Bárka Szalon tagjai meghívást kaptak egy 2011-ben Bezonsban rendezendő művészeti kiállításra.
- A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság pályázati forrásból 100 000 Ft összegű
támogatást nyert honlap készítésére és fenntartására. A honlap tartalmi részét a
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társaság tagjai állították össze és 2011 első felében teszik hozzáférhetővé mindenki
számára.
Október 8–11.
Szekszárdi családok és magánszemélyek fogadták a bezons-i WEEKEND
természetjáró egyesület 15 tagját. A Steinerné Gyurcsák Katalin és Nepp Dénes
vezette szekszárdi csoportot 2011-ben várja a bezons-i egyesület viszontlátogatásra.
November 11.
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság közgyűlésén 5 évre újra dr. Fisi Istvánné
elnököt és Nemessányi Gyöngyi alelnököt választotta meg vezetőjéül és egyúttal
elfogadta az elnökség pénzügyi beszámolóját is.
2. Bietigheim-Bissingen
Március
A Garay gimnázium 15 diákja látogatott el Bietigheim-Bissingen Ellental
gimnáziumával felújított kapcsolat keretében Németországba. Számos program
eredményeként eljutottak Strassburgba, az unió parlamentjébe is.
Május 2.
A IV. Domaine Gróf Zichy Nemzetközi Futóversenyen 4 fiatal bietigheimi atléta is
rajthoz állt és a mezőny első felében végzett.
Május
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan segélyszállítmány
érkezett szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A több mint 300 csomag
ruhaneműt, játékot, könyvet és egyéb használati cikket a Szociális Iroda, a
Családsegítő Központ, a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja részére adományozta német testvérvárosunk.
Július 1–2.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és Berlinger Attila, a Szekszárdi
Turisztikai Kft. ügyvezetői folytattak tárgyalásokat a következő évek
rendezvényeivel kapcsolatos turisztikai és vendéglátással kapcsolatos teendőkről. A
vendégeket fogadta Jürgen Kessing főpolgármester, aki szorgalmazta a magyar
étterem további programjait és a magyaros ételek-italok bemutatását a karácsonyi
vásár (Sternlesmarkt) időtartama alatt.
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Augusztus 27–31.
A Pferdemarktra – az előző évi nagysikerű bemutatkozásnak köszönhetően –
meghívást kaptak a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. munkatársai, akik egy helyi
vállalkozó éttermében a városi ünnepség alatt egy magyar éttermet rendeztek be. A 4
nap során a több száz betérő vendég jellegzetes magyar ételeket és italokat
kóstolhatott és ismerkedhetett a városunk és térségünk nyújtotta turisztikai
látnivalókkal. Az éttermet Jürgen Kessing főpolgármester kíséretében meglátogatta a
Pferdemarktra érkező többi külföldi delegáció is, akik elismerősen nyilatkoztak a
magyar konyha kiváló ízeiről. A magyar kínálatot a már hosszú évek óta meghívott
szíjgyártó mester, Nepp Dénes termékei is díszítették, aki saját standon mutatta be
díjnyertes és kiváló minőségű lószerszámait.
Október 18–22.
- Húsz éves a kapcsolat a bietigheim-bissingeni Musikschule im Schloss és a
szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskola ifjúsági
fúvószenekara között. A szekszárdiak Kovács Zsolt karnagy vezetésével két
koncertet adtak a testvérvárosban. A koncertek mellett a város és a környék
nevezetességeivel ismerkedtek.
- A ludwigsburgi kórház ebben az évben a Mérey utcai Idősek Otthonának
ajándékozott 6 kórházi ágyat és a hozzá tartozó felszerelést.
3. Downpatrick
Március 15 –18.
Az észak-ír testvérvárosunk legnagyobb városi ünnepségén, a St. Patrick fesztiválon
Szekszárdot dr. Madarassy Ágnes elnök és a Szekszárd-Downpatrick civil egyesület
tagjai képviselték.
Május folyamán Downpatrick város vezetésével Szekszárd városa is csatlakozott a
2010-2011. évi testvérvárosi programok megrendezésére és a testvérvárosi hálózati
együttműködés támogatására kiírt brüsszeli pályázathoz. A 8 város részvételével
zajló testvérvárosi események között Szekszárd városa a Szüreti Napok alkalmából
fogadta az észak-ír vendégeket.
A Szüreti Napok programjaira 8 tagú önkormányzati és civil szervezetek vezetőiből
álló delegáció érkezett John Noblenak, a Testvérvárosi Bizottság elnökének
vezetésével. A vendégek Ács Rezső alpolgármesterrel egyeztettek a következő évek
programjairól és meghívták Szekszárd város vezetőit októberi találkozóra. A
megbeszélés során John Noble elnök tájékoztatta a szekszárdi vendéglátókat, hogy a
tavasszal benyújtott pályázati program sikeres elbírálása révén Szekszárd városa
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10 700 euró összegű támogatást nyert a hálózati kapcsolatépítésre, amelynek
következő állomására 2011 tavaszán Downpatrickban kerül sor.
Október 28–31.
Horváth István polgármester, Fajszi Lajos képviselő, Csillag Balázs, a Szekszárdi
Sport- és Szabadidőközpont igazgatója, valamint dr. Madarassy Ágnes, a SzekszárdDownpatrick Baráti Társaság vezetője vett részt a Downpatrick városa által
rendezett szakmai fórumon.
4. Facsád
Április 16.
A Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság az éves közgyűlésén az elnökség
beszámolt a programokról, illetve ismertette a 2010–2011. évre várható eseményeket.
A Kaczián János elnök vezette egyesület több szekszárdi ünnepségre is vállalta a
testvérvárosokból érkező családok, magánszemélyek fogadását és a facsádi-lugosi
ünnepségekre való kiutazás megszervezését is.
Augusztus 13–15.
- A Facsádi Napok keretében immáron 16. alkalommal a bunyaszekszárdi emléknap
is megrendezésre került. A vendégeket a facsádi és az igazfalvi polgármester
köszöntötte, Szekszárdot a Horváth István polgármester vezette önkormányzati
delegáció, valamint a Szekszárd–Lugos–Facsádi Baráti Társaság és a Szekszárdi
Rotary Club tagjai képviselték. Városunk delegációja a bunyaszekszárdi
emlékünnepség keretében avatta fel azokat az emlékoszlopokat és az
úrvacsoraasztalt, amelyek Tóthi János képviselő kezdeményezésére és Törő György
fafaragó népi iparművész munkájaként készültek el.
- A Szekszárdi Szüreti Napok programjain ebben az évben is részt vettek facsádi
vendégek. A Marcel Avram polgármester és Vasile Sita alpolgármester által vezette
delegációt a városházán Horváth István polgármester köszöntötte a szombat délelőtti
polgármesteri fogadáson.
5. Lugos
Május 8-9.
A Szekszárdi Rotary Club és a Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság a helyi
klub meghívására látogatást tett Lugoson. A vendégeket Francisc Boldea
polgármester, a Rotary Club elnöke fogadta. A két szervezet éves tervét, benne a
szekszárdi képzőművészek kiállításának programját, egyeztette.
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Augusztus 13-15.
A hagyományos Lugosi Búcsún, majd a facsádi bunyaszekszárdi emlékünnepségen
Horváth István polgármester, Kővári László és Tóthi János önkormányzati
képviselők mellett a Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság 7 tagja is részt vett
az ünnepi eseményeken.
A Szüreti Napok programjaira Lugosról érkező delegációt Francisc Boldea
polgármester és Pozsár József, az RMDSZ elnöke vezette. Szombat este a
Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság látta vendégül a lugosi delegációt és
megbeszélést folytattak a következő évek programjáról.
Szeptember 21.
A Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság által 2009-ben rendezett szekszárdi
kiállítás viszonzásaként kiállítás nyílt a szekszárdi képzőművészek alkotásaiból a
Temes-parti lugosi Pro Arte Galériában. A megnyitáson Fusz György keramikus,
szobrászművész, Imre Péter festőművész és Adorjáni Endre szobrászművész
képviselték a tolnai alkotókat. A kiállítást a Heti Új Szó című regionális közéleti
hetilap meleg szavakkal, rangos, kiemelkedő eseményként méltatta.
6. Óbecse
A korábbi években megalakult Potisje-Óbecse kommunális szolgáltató vegyes vállalat,
amelyben a szekszárdi Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel és a menedzsment jogok
birtoklásával rendelkezik, tovább folytatta terjeszkedését a vajdasági szolgáltató
piacon.
Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal is támogatói
nyilatkozatot bocsátott ki az év elején az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör
részére a 2010 nyarán megrendezett nyári honismereti táborhoz, amelyre több magyar
városból érkező diákok is meghívást kaptak.
Július 31.–augusztus 2.
Második alkalommal rendezték meg Óbecsén a Város Napját, amelyet az
„Egyenjogúság Napja” néven is neveznek, az ott élő nemzetiségek egyenjogúságát is
hangsúlyozva. Az ünnepségen Horváth István polgármester és dr. Hadházy Ákos
önkormányzati képviselő vett részt.
A Szüreti Napok programjain Knézi Péter polgármester vezetésével egy négytagú
önkormányzati delegáció vett részt és a protokolláris eseményeken való részvételen
kívül több egyeztetést folytatott a gazdasági kapcsolatok és a közös kommunális cég
fejlesztését illetően
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7. Ravenna
- Ravenna város kezdeményezésére az év elején Szekszárd partnerséget vállalt egy, az
elhanyagolt közterületek helyreállítását, átmeneti és állandó zöld területek tervezését
előtérbe helyező európai uniós pályázatban, amely sikeres pályázás esetén 2010–2013
között valósulhat meg.
- A korábbi sikeres fellépésnek köszönhetően ebben az évben is meghívást kapott a
Szekszárdi Junior Stars egy ravennai fellépésre. A szekszárdi fiatalok ezúttal is
hatalmas sikert arattak műsorukkal és a szervezők ígéretet tettek a következő
években való újabb meghívásra is.
8. Tornio
- A 2009-es Szüreti Napokon, majd az elmúlt év végén a szekszárdi delegáció
Tornióban tett látogatásának köszönhetően újra felélénkültek a két város közötti
kapcsolatok. Ebben az évben a szekszárdi Szüreti Napokra Kaarina Aho, Tornio
város képviselőtestületének alelnöke és Jaakko Junes, a torniói kulturális és oktatási
ügyek felelőse érkezett városunkba. A protokoll-programokon való részvételen kívül a
vendégek Ács Rezső alpolgármesterrel folytattak tárgyalásokat és kezdeményezték
finn üzletemberek látogatását Szekszárdon a következő évben. A két város között
2011-ben lesz a testvérvárosi kapcsolat felvételének 25. évfordulója, amelynek
kapcsán – a nagy földrajzi távolság ellenére – várhatóan több találkozásra is sor
kerülhet
- Pénteken a PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar vezetősége látta vendégül a delegációt
és tartott bemutatót a főiskolán folyó képzésekről. A vendégek meghívást intéztek a
főiskola részére egy torniói szakmai látogatásra, amelynek során a torniói főiskola
vezetőségével a jövőbeni együttműködésről állapodhatnak meg.
9. Waregem
- A korábbi évek hagyományainak megfelelően Waregem városa és a WaregemSzekszárd Baráti Társaság immáron 6. alkalommal látott vendégül közel 50
szociálisan hátrányos helyzetű szekszárdi tanulót a nyári szünetben. A nagyrészt a
Szivárvány Iskola és a GYIVI által kijelölt gyermekek július 6-13. között vehettek
részt belgiumi kiránduláson, melynek teljes költségét a vendéglátók fedezték. A
gyerekek és kísérőik a korábbi évek gyakorlatának megfelelően családoknál nyertek
elhelyezést és számos nagy élményt jelentő programon vehettek részt.
- Ebben az évben augusztus 28. – szeptember 1. között rendezték meg belga
testvérvárosunk legnagyobb ünnepét, a Waregem Koerse nemzetközi lóversenyt.
Városunk részéről ebben az évben a közelgő önkormányzati választások miatt nem
került sor kiutazásra.
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- Waregem városából ebben az évben is érkezett testvérvárosi delegáció a Szüreti
Napokra. Szeptember 17-20. között Jo Neirynck alpolgármester, Bart Kindt és Guy
Adams önkormányzati képviselők érkeztek Szekszárdra és a delegációk számára
szervezett fogadásokon kívül Ács Rezső alpolgármesterrel és dr. Sólyom Bódog
elnökkel folytattak tárgyalásokat a következő évek programjairól, többek között a
magyar és a belga napok lehetséges folytatásáról.
Egyéb nemzetközi kapcsolatok:
Március 12–13.
15 fős önkormányzati képviselőkből, borászokból és mezőgazdasági szakemberekből
álló delegáció utazott el a szerbiai Vrsac város meghívására. Vrsac városa Lugos
testvérvárosa is egyben és a lugosi ünnepségek kapcsán már korábban felvetődött a
két város közötti együttműködés lehetősége. 2009-ben Vrsac város küldöttsége járt
Szekszárdon és kezdeményezte a borászok és mezőgazdasági szakemberek közötti
kapcsolatfelvételt, melynek révén ebben az évben ők látták vendégül a szekszárdi
delegációt.
Május 22
Az EKF pécsi programja és a Pünkösdi Fesztivál programsorozata alkalmából –
városunkba látogatott az FICB Nemzetközi Borrendi Szövetség delegációja, amely a
Pécsett rendezett 46. nemzetközi konferencia kísérő programjául választotta a
szekszárdi látogatást. A szakmai vezetőket Horváth István polgármester
köszöntötte, majd Kővári László, az önkormányzat Gazdasági és Mezőgazdasági
Bizottságának elnöke és Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere fogadta a
Borkútnál. A vendégek ezt követően látogatást tettek és baráti beszélgetést
folytattak több híres szekszárdi pincénél.
A Garay gimnázium az ERSTE Alapítvány környezetvédelmi programjára a
kolozsvári Báthory István líceummal közös korábbi sikeres pályázatának
eredményeként 12 diák és 2 tanár látogatott az erdélyi nagyvárosba, majd hasonló
létszámot fogadtak a Garay Napok keretében.
Május 28–június 5.
A Nyitott Világ Alapítvány 2002 óta Tauberbischofsheimből érkező fiataloknak
szervez programokat, amelyben az ország nevezetességeivel ismerkedtek meg.
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VI. Egészségügy
Március 23.
A megyei kórház szülészet–nőgyógyászati osztálya ambulanciájának: két vizsgáló,
az ultrahang-szoba, a kislabor és a várótér felújítása a Paksi Atomerőmű Zrt., a
Szekszárdi Szülészetért Közhasznú és a Nyitott Szív és Szerető Gondoskodás
alapítványok támogatásával valósult meg.
Április 4.
Bali Mihály, a K&H Bank fiókigazgatója a Gyógyvarázs-program keretében átadta
a Balassa János kórház gyermekosztályának azt a több mint 700 ezer forint értékű
műszert, ami a légúti megbetegedésekben szenvedő gyerekek terheléses vizsgálatának
hatékony elvégzését biztosítja.
Május 15.
Az Ápolók Nemzetközi Napját konferenciával és az ápolók elismerésével ünnepelték
a megyei kórházban. A minisztérium dicsérő oklevelét vehette át Böröcz Istvánné, a
kórház gyógyszertárának vezető asszisztense, közel 4 évtizedes munkájáért.
Május 19.
850 ezer forint értékű nővérhívó berendezést ajándékozott a Balassa János
kórháznak az Oktel Kft.
Július
A szekszárdi ducitáborban 11 túlsúlyos 7és 14 év közötti kisdiákjának nyújtottak
segítséget a fogyáshoz a Balassa János kórház gyermekgyógyászati osztályának
szervezésében. A foglalkozásokat Dózsa Attiláné, a kórház konduktor
gyógytestnevelője és Schneider Mónika, a gyermekosztály főnővére vezette.
Július 30.
Az „Egy csepp figyelem” Alapítvány – amelyet Erős Antónia közismert tévés
személyiség hozott létre – országos programja keretében a Garay téren végzett
egészségügyi szűrést, amelyen több százan vettek részt.
Szeptember 16.
A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi csoportja szervezésében a városháza
közgyűlési termében dr. Halász Nóra tartott előadást „Mit veszel, mit eszel? címmel.
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Szeptember 28.
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének szervezésében dr. Szí Vince
belgyógyász a cukorbetegségek idegrendszeri szövődményeiről tartott előadást.
Október
- „Életet az éveknek” program keretében a szekszárdi időseket ellátó szociális
központ 5 nappali és 3 bentlakásos intézményéből száz szépkorú közreműködésével a
Szent István Házban tartottak műsoros estet az Idősek világnapja alkalmából, ahol
Horváth István polgármester míves serleggel ismerte el az idősek otthonaiban élők
művészi teljesítményét.
- „Nem vagy egyedül” – így szólt a méltóság mezeje mozgalom idei üzenete a
szekszárdi „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány szervezésében, a Babits
Mihály Művelődési Házban. Dr. Varga Éva főorvos, az alapítvány kuratóriumának
tagja, a betegeknek és a hozzátartozóknak nyújtandó lelki segítség-szolgálat
fontosságáról beszélt. Ezután Csillagné Szánthó Polixéna mondott köszönetet az
önzetlen segítő munkájáért. Műsort a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Garay János
Általános Iskola és AMI tanulói adtak.
- Tizedik alkalommal rendezett emléknapot névadója tiszteletére a Tolna Megyei
Önkormányzat Balassa János Kórháza. A megye egészségügyi dolgozóinak
ünnepnapján délelőtt az orvosi pályázatokra beérkezett munkák elbírálása és
díjazása történt. Ezt követően tudományos tanácskozás kezdődött melyen dr. med.
habil. Reuter Gábor az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Virológiai
Laboratóriumának vezetője „Vírusok és az evolúció” címmel tartott előadást. Ezt
követően prof. dr. Ternák Gábor, a PTE ÁOK Infektológiai Katasztrófa-orvostani és
Oxyológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár beszélt a hazánkba behurcolható
trópusi betegségek felismerhetőségéről. A Balassa-nap résztvevői a Szent János és Pál
kápolnában ökumenikus istentiszteleten vettek részt, amelyen Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész hirdetett igét. A jubileumi ünnepség délutáni programját –
amelyen dr. Muth Lajos főigazgató főorvos a kórház helyzetéről tartott előadást,
majd kitüntetéseket és kinevezéseket adott át, s bemutatta a kórház új munkatársait.
Az ünnepséget megtisztelte dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter, dr.
Puskás Imre; a megyei közgyűlés elnöke és Horváth István SZMJV polgármestere is.
„Pro Sanitate” kitüntetésben részesült dr. Andriska István, a traumatológiai osztály
főorvosa, dr. Csordás Jenő, a gyermekgyógyászati osztály nyugalmazott vezetője, dr.
Kántor János, a gyermekgyógyászati osztály nyugalmazott gyermeksebésze és
Kovácsné Nagy Irma diplomás ápolónő, a műtő- és diagnosztikai blokk vezetője.
Miniszteri dicséretben részesült dr. Tánczos Rozália nyugalmazott higiénikus
főorvos, Beier Matthiasné, az orvosi könyvtár vezetője, dr. Germánné Szellák
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Marianna, Gyulai Miklósné, élelmezési osztályvezető, Lázár Lajos az informatikai
osztály mb. vezetője, Pfaffné Deli Zsuzsanna, a tüdőgondozó vezető asszisztense,
dr. Wallner Tamásné dr. Parrag Ilona Erzsébet nyugdíjas gyógyszerész, valamint a
CORA Kiemelt Közhasznú Alapítvány. Balassa-díjat vehetett át Bernáthné Turányi
Erika, diabetes rehabilitációs szakasszisztens, dr. Hardicsay Klára vezető főrvos, dr.
Gagyi Emma főorvos, Almási Lajosné endoszkópos szakasszisztens, Guszt Istvánné
pénzügyi előadó, Kovács Istvánné varrodai csoportvezető, Lászlóné Fülöp Borbála
közbeszerzési referens.
Október 4.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete szervezésében a Korai
felismeréssel a rák gyógyítható című kiállítás megnyitója keretében prof. Dr. Simon
Tamás, a Magyar Rákellenes Liga elnökének, „A rák korántsem olyan sorscsapás,
mint ahogy az emberek tudatában él” című előadása hangzott el a Művészetek
Házában.
Október 4–11.
A 20 éves Mentálhigiénés Műhely szervezésében lebonyolított „Lélekkel a
visszaúton…” című Pszichológiai Kultúra Hete fő témái voltak a párkapcsolati
krízisek, a kriminalitás, a devianciából való visszatérés, a börtönévek utáni minőségi
élet lehetőségei, a pozitív gondolkodás terjesztése. A hetet zenés meditációval
egybekötött lélekedzés zárta, amelyet Pócs Margit örömtréner, a Mentálhigiénés
Műhely elnöke tartott.
Október 21.
Dr. Tóth János, szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus, a méhnyak rákról tartott
előadást a polgármesteri hivatal közgyűlési termében, a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Szervezetének felkérésére.
Október 21-27.
Az egészség hónap jegyében 12-15 éves diákok részére hirdetett „Egészségnevelés és
kompetencia fejlesztés” címmel programsorozatot a Babits Mihály Művelődési Ház.
Ennek keretében „Dohányzás prevenciós szervbemutató programot Laufer Éva, az
ÁNTSZ munkatársa tartott. Dr. László Eszter az ÁNTSZ Szekszárd–Bonyhád
Kistérségi tiszti főorvosa pedig „Hogyan szórakoznak a fiatalok? Alkohol és
házibuli” címmel tartott előadást. Serdülőkori problémákról, életmódbeli tanácsokat
Molnárné Hahot Zsuzsanna az ÁNTSZ munkatársa beszélt. Az előadások mellett a
Magyar Vöröskereszt közreműködésével egészségügyi gyakorlati foglalkozások is
voltak.
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Október 26.
Dr. Bali Ildikó főorvos a hepatitisről tartott előadást a Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének meghívására, a kórház előadótermében.
November
Randolph Westphal Szekszárdot is érintette útja során. A kerékpáron utazó világjáró
a rák elleni harcra hívja fel az emberek figyelmét. Ő maga is megküzdött e súlyos
kórral. Több műtéten esett át. Napjainkban ötödik földkörüli útját járva hazánkat is
körbe kerekezte.
November 30.
A homeopátia lehetőségeiről tartott előadást Bacsi Alexandra, a Boiron Hungaria
Kft. munkatársa a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének szervezésében
a kórház „lila” épületében.
December 15.
A Tolna Megyei ILCO Egyesület 15. évfordulós ünnepi közgyűlésén Somogyvári
Simicza Imre, a Magyar ILCO Szövetség elnöke és Lemle Béláné Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának képviselője köszöntötték a résztvevőket. A jubiláló
egyesületet a Baja és Vidéke-, a Dombóvári- és a Somogy Megyei ILCO Egyesület
elnökei is köszöntötték.
December
Mözsi Szabó István festőművész betlehemező kisfiúkat ábrázoló festményt
ajándékozott a Balassa János Megyei Kórház Gyermekosztályának.
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VII. Civil szervezetek
Január–december
- A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület gazdag programot szervezett
2010-ben. Fő céljuknak a 250 éves Szent János és Pál kápolna felújításához az
egyházközséggel közös adománygyűjtő és ennek érdekében lezajló kulturális
programok szerepeltek. A rendezvénysorozat szervezésében és lebonyolításában
kiemelkedő szerepet töltött be Bacsmai László, Baka Ferenc, Baka János, Bartók
Julianna, Bíró László püspök, Elekes Eduárdné, Ékes László, Frei Ferenc, Fusz
György, Gyalog Lajos, Heimann Zoltán, Horváth Kálmán, Lengyel Péter, Kovács
Józsefné az egyesület elnöke, Nagy Janka Teodóra, Naszladi Éva, dr. Palkóné Tucsni
Katalin, Prantnerné Frei Erzsébet, Ribling Ferenc, Takács István, Takács Istvánné.
- A Léleképítő sorozat vendége volt januárban FrankaDeli (Kőházy Ferenc)
műsorvezető, underground hiphop előadó, márciusban Balczó András világ- és
olimpiai bajnok, áprilisban Takaró Mihály irodalomtörténész, aki Herczegh Ferenc
életművét méltatta. Májusban Pap Gábor művészettörténész, magyarságkutató, aki
Két életviteli modell összeütközése I. Béla királyunk életében címmel fejtette ki
véleményét. A Léleképítő őszi programja Szaniszló Ferenc „Helyünk itthon és a
világban – a magyarság lelkiállapota” című előadásával kezdődött a BMMH
színháztermében. A következő vendég Simó József volt, aki Reményik Sándor
életművéről, költészetéről, életéről tartott előadást. Decemberben Szvorák Katalin
Liszt- és alternatív Kossuth-díjas népdalénekes, zeneakadémiai tanár szóban és
dalban vallott népről, zenéről, életről, hivatásról és hitről.
Február–december
Folytatta sikeres előadássorozatát a Magyar Vállalkozói Szalon. Februárban Lakner
Zoltán a hazai pártrendszer alakulásáról, áprilisban dr. Farkas Ádám a PSZÁF
elnöke, májusban dr. Mezei Barna az ELTE rektora, júniusban dr. Palócz Éva a
Kopint Tárki Konjunktúrakutató Zrt. vezérigazgatója, szeptemberben dr. Török
Gábor történész, politológus, októberben dr. Árgyán József államtitkár és Horváth
István polgármester, novemberben Csicsáky Péter a VOSZ, decemberben dr. Petschnig
Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus voltak a szalon vendégei a
Mészáros Borházban tartott klubesteken.
Február 21.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskörben bemutatták Kirsch János
diakónus „A katedrális küszöbén” című könyvét.
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Február 23.
Balsai István, a Fidesz jogi igazgatója tartott előadást a Mattioni Eszter Hölgy
Klub vendégeként a vármegyeházán, a férőhelyeknél nagyobb létszámú közönség
előtt.
Február 23.
A Gemenci Erdőért Közhasznú Alapítvány fotópályázatán különdíjban részesült
Elblinger Ferenc, a Garay gimnázium tanára.
Február 26.
Megnyílt az ART ’999 Tolna megyei Képző- és Iparművészeti Egyesület 27
alkotójának kiállítása a művelődési házban.
Február 27.
Nagy érdeklődés kísérte a Dicenty Dezső Kertbarát Kör hagyományos borversenyét,
amely egyben a jubiláló vincellérek versenye is volt. 150, rekordszámú minta érkezett.
A minták alapján a legeredményesebb termelők Hencsik József, Tóth József, a Bíró
Pince és Karácsonyi József lettek.
Március 7.
A Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület meghívására Mága Zoltán hegedűművész
adott a zsúfolásig megtelt színházteremben fergeteges hangulatú koncertet.
Március 14–21.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a Szegénység elleni küzdelem éve alkalmából
gyűjtött 150 kg tartós élelmiszer adományt osztott ki a rászorulók között.
Március 15.
A Nők Szekszárdért Egyesület szervezésében került sor a Feldobogott szívvel élt
akkor a nemzet elnevezésű megemlékezésre az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc jeles személyeinek hitveseiről. A Belvárosi kávéházban Kaczián János
tartott előadást Hivatása: hitves címmel.
Március 16.
Jótékonysági borárverést tartott a Szőlő-Szem-Mozgalom a szekszárdi tanyákért a
Mészáros Borházban. Verssel, dallal, zenével közreműködött Kis Pál István költő és
a Négy Komjáth(y)i.
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Március 18.
A Szekszárdi Origami Baráti Kör papírhajtogatós hétvégéjére az ország számos
pontjáról érkeztek érdeklődők.
Március 23.
Rendkívül sikeresnek bizonyult a Tolna Megyei Állat- és Természetvédő Alapítvány
és a Tolnai Népújság közös akciója, a Gazdit keresünk.
Március 26.
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egyesület húsvét alkalmából
mesekönyveket gyűjtött és juttatott el az óbecsei bölcsődéseknek, óvodásoknak.
Április 8.
3. alkalommal szervezte a Platán Nyugdíjas Klub a megye nyugdíjasainak vers- és
prózamondó versenyét, amelyen 31 szépkorú állt a mikrofon elé a Költészet napján.
Április 10.
Megkezdődött a Waldorf Négy Évszak Alapítvány által szervezett madárbarát park
kialakítása a Prantner János utcában, amelynek során a „Szépítsük együtt
Szekszárdot!” program keretében 17 fát és 70 cserjét ültettek el az önkéntesek, a
közmunkások és a Börtön a városért program résztvevői.
Április 13.
10 éves évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Nőegylet Egyesület a gimnázium
dísztermében. Segítő tevékenységük keretében az elmúlt évtizedben több mint 2 millió
600 ezer forintot juttattak a rászorulóknak.
Május 2.
15 éves lett a Budavári Zita által létrehozott babamentő Bölcső Alapítvány, amely
több mint 900 várandós asszonynak nyújtott eddig segítséget.
Május 4.
50 éves a honismereti mozgalom Magyarországon. Az Egyed Antal nevét viselő
megyei egyesület 1992-ben alakult.
Május 6.
18 szekszárdi szervezet részesült a 2 millió forintos sport eredményességi alapból a
városi Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága döntése alapján.
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Május 7.
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” címmel rendezett magyar nóta estet a
színházteremben a Magyar Nóta Kedvelők Baráti Köre. A telt házas est díszvendége
Máté Ottília dalénekes volt.
Május 14.
Mintegy 700-an ültek nyeregbe a 6. Szekszárdi T-Mobile kerékpáros napon, amelyet
az Ifjúsági Unió Szekszárd szervezett.
Május 14.
25 éves lett a Platán Nyugdíjasklub.
Május 14.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör hagyományos egészségügyi napját
tartotta Szent István Házban, amely során testsúly, vércukor, vérnyomás és
koleszterinmérést végeztek a MESZK Pszichiátriai Tagozat dolgozóinak
támogatásával.
Május 22.
A 12 éves Rotary Club Szekszárd a városi önkormányzat és támogatások segítségével
a Kálvária-dombon álló három kereszt áthelyezését és restaurálását végeztette el.
Május 24.
Betegjogi konferencián mutatkozott be a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezete, amely az egészségmegőrzést, formálást, a felvilágosítást, az
egészséges életmódra nevelést, a prevenciót tartja legfontosabb feladatának.
Május 28.
3 éves lett az országban elsőként társadalmi vállalkozásban létrehozott családbarát
étterem, az Ízlelő.
Június 4.
Az önkéntes munka mozgatóereje a szeretet, olyan érték, amellyel mindenki jól jár –
emelte ki Dér Miklósné, a szekszárdi Civil Kerekasztal vezetője az Önkéntesek
napján. Ezúttal is Hála gálával és az önzetlen munka elismerésével, két Szomjú-díj
átadásával ünnepeltek. Az egyik díjat Gaálné Hoffercsik Dóra vehette át, aki
elkötelezett munkát végez az Ifjú Szív táncegyüttes művészeti vezetőjeként, a másik
kitüntetett Kálóczi Andrea, aki több mint 10 éve áll a Rév szenvedélybetegeket segítő
szolgálat élén.
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Június 4.
A Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület figyelemfelkeltés céljából sétát szervezett
a mellrák megelőzése érdekében.
Június 21.
Teltház előtt zajlottak a katolikus közösségi házban a III. „Parázsló” szabadegyetem
rendezvényei.
Június 25.
Szekszárd város Kábítószerügyi egyeztető fóruma tagszervezete, Az Egészségért
Alapítvány elnöke, dr. Kis Mária Sára főszervezésében, a Segíts rajtam! Hátrányos
Helyzetűekért Alapítvány közreműködésével szervezett Kábítószerellenes Világnap
programjain vehettek részt az érdeklődők.
Június 27.
Fogódzó címmel kétnapos szakmai programot szervezett a Csiga-biga Mozgás- és
Képességfejlesztő Alapítvány Szekszárdon az autizmussal élő gyermekeket nevelő
családoknak.
Június 28.
A Rotary Club alapszabályának megfelelően ebben az évben is új elnököt avattak
Kosztyi János személyében.
Augusztus
Szekszárdra látogatott a magyar rotary mozgalom első embere, a kormányzói rangot
viselő Kercsmár András, aki üdvözölte a Szekszárdi Rotary Club tagjainak a
Munkácsy utcai csurgó vízfolyás környezetének rendbetételére vonatkozó
rehabilitációs elképzeléseit.
Szeptember 15–17.
15. alkalommal rendezte meg a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör
szüreti felvonulását és bálját. A Szent István Közösségi Házban megtartott
rendezvény Antal Géza apát, a társaskör egyházi elnöke által péntek délután
bemutatott szentmisével vette kezdetét. A program a régi szüreti mulatságok
mintájára zajlott.
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Szeptember 16.
Négy Évszak Madárbarát Parkot avattak a „Szépítsük együtt Szekszárdot!”
program keretében a Prantner János és a Kisfaludy utca által határolt területen.
Megnyitó beszédet mondott Horváth István polgármester és Óvári Gábor, a Négy
Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány kuratóriumának elnöke.
Szeptember 18.
A Tolna Megyei Fogyatékosok Sport Szövetsége harmadszor rendezte meg a Tolna
Megyei Speciális Sportolók Sport-és Szabadidő Napját a városi sportcsarnokban 450
résztvevővel. A társadalmi összefogással, támogatókkal megrendezett rendezvény
elérte a célját.
Szeptember 20–26.
Az Állampolgári Részvétel Hete ünnepélyes megnyitójára a Garay téren került sor. A
hét kiemelkedő eseményei keretében bemutatkoztak a város civil szervezetei, mécsest
gyújtottak a rasszizmus ellen, az Autómentes Világnap keretében
kerékpárversenyeket szerveztek. „Fogadd el, fogadj el” címmel interaktív szolidaritási
műsorra került sor. „Mi ilyen képviselőt akarunk” rendezvényen az érdeklődők
találkozhattak a város képviselőivel, képviselőjelöltjeivel. Az egyhetes
rendezvénysorozat záróakkordjaként átadták a lakosság szavazataival
megválasztott „Az Év képviselője – 2010” címet, amelyet Csillagné Szánthó Polixéna
vehetett át. Ezt követően galambröptetéssel és örömtánccal fejeződött be a gazdag
programú, sok érdeklődőt vonzott hét.
Október
A Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület fennállása ötödik évfordulóját
ünnepelte. A jubileum alkalmából roma ki mit tud népmese, illetve illusztrációs
versenyt és népismereti vetélkedőt is hirdettek. Az egyesület által működtetett Cinka
Panna tanoda és közösségi ház negyedik tanévét kezdte. Családi napközit
működtetnek, s nyaranta – ahogyan anyagi helyzetük engedi – gyerekeket üdültetnek
a Balaton partján.
Október 13.
„Takarékoskodjunk az energiával” címmel a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú
Alapítvány közösségi, környezetvédelmi, nevelési programja keretében, a Természeti
Katasztrófák Csökkentésének Napja alkalmából Baka György szakmérnök, az
alapítvány kuratóriumának elnöke és Gaál Zsófia környezetmérnök előadását
hallgatta meg a művelődési ház üvegtermében.
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Október 17. – december
„Beszéljünk róla” címmel előadássorozatot indított a Szekszárd Újvárosi Római
Katolikus Társaskör. A sorozatindító előadást „Hit és szenvedély” címmel dr. Papp
István pszichiáter tartotta a Szent István Házban. A következő előadást Dömösi
Örs pszichológus „Az alkohol és a drog” témában tartotta. Decemberben a program
keretében dr. Simonné dr. Gábriel Orsolya pszichiáter tartott előadást a depresszió és
az ünnepek kapcsolatáról.
Október 18.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör szervezésében Rutka Zoltán tartott előadást „Új
borok kezelése és javítása” címmel. Az összejövetel alkalmával vetítettképekkel
idézték fel „Visszakóstolás” címmel aradi tanulmányútjuk emlékeit. Megbeszélték és
meghirdették Márton- napi /november 11./ programjukat és új tanulmányútjukat a
november 27-től december 1-jéig tartó budapesti Újbor és sajt fesztiválra.
Október 20.
A szekszárdi Mentálhigiénés Műhely szervezésében a Cinka Panna tanodában a
Szekszárdi Bűnmegelőzési Szabadegyetem keretében a roma értelmiség mentálhigiénés
helyzetéről tartott előadást Dömötörné Solymár Orsika romológus, a tanoda vezetője.
Október 22. – december 3.
A novemberben másfél évtizede működő Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 142
rászoruló családnak az EU Élelmiszer Segély Program keretében több mint 3 tonna
tartós élelmiszert osztott ki. Decemberben a város támogatásával élelmiszer és
ajándékcsomagokat juttatott el az általuk patronált szegényeknek, műsorral
kedveskedett a magányos nyugdíjasoknak.
November 1.
Az alsóvárosi temető főbejáratával szemben álló feszület megmentésére összefogtak a
Cseri János utca lakói. A város és a műemlékvédelem engedélyével Bakó László
kőfaragó állította helyre és látta el konzerváló réteggel a szobrot. A költségeket az
utca lakói állták, akik november elsején gyertyagyújtásra gyűltek össze a feszület
előtt.
November 9.
A római Katolikus Plébánia Közösségi Házában Jelenits István piarista szerzetes,
irodalomtörténész volt a Kairos Kiadó Simon Erika által szerkesztett Miért hiszek?
című könyv- és előadássorozat vendége. Mohay Tamás és az előadó közös
interjúkötete a helyszínen megvásárolható volt.
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November 9.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja aktivistái részére tartott
baráti találkozót a Szekszárd Zrt. Rákóczi utcai éttermében, ahol báró Twickel
György a cég szőlész-borász tulajdonosa látta vendégül a megjelenteket. Ebből az
alkalomból a szekszárdi szervezet a házigazdát is felvette soraiba. A szekszárdi
csoport jótékony célt szolgáló Erzsébet bálját november 20-án tartotta a művelődési
házban.
November 9.
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozatának rendezvényét
nagy érdeklődés kísérte. A művelődési ház üvegtermében dr. Sima Ferenc, a
szekszárdi Balassa János Kórház reumatológusa a mozgásszervi betegségek
rehabilitációs lehetőségeiről tartott előadást.
November 11.
A program a Garay téren kezdődött. A folytatásban a Szekszárdi Origami Baráti Kör
felkérésére kilenc városi iskolában hajtogattak 6-7 ezer darumadárból díszeket,
füzéreket, virágokat a Balassa János Kórház gyermekosztálya számára. A
darumadarakkal kívántak mielőbbi gyógyulást a kis betegeknek. A gyermekosztály
feldíszítése alkalmával tartott ünnepségen dr. Haag Éva alpolgármester vette át az
origamisok városnak szánt ajándékát a 4200 papírdarabból hajtogatott városi címert.
November 18.
Dr. Kiss László alkotmánybíró vezetésével a történelemben és a jogtörténetben
barangolhattak a Szekszárdi Értelmiségi Klub és a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Csoportja közös rendezvényén BMMH-ban. A találkozó második
előadója Loksa Gábor, a Szent István Egyetem tanára volt. „Éghajlat, kultúra,
egészség című előadása után a sárpilisi Gerlice Madár Hagyományőrző
Néptáncegyüttes műsora következett.
November 19.
A szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítvány jótékony célú műsoros estet
rendezett a belvárosi templomban. A 15 éves fennállását ünneplő alapítvány estjén a
Liszt Ferenc Pedagóguskórus, Kálóczi Andrea, Müller Beáta és Németh Judit lépett
fel.
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November 30.
A Szekszárdi Civil Kerekasztal tagszervezetei az Állomás Civil Közösségi Tér
termében plenáris ülést tartottak, ahol a mandátum lejárta miatt új vezetőséget
választottak, amelynek tagjai: Ácsné Oláh Gabriella – elnök, Farkas Gábor –
alelnök; Bosnyák Péter – titkár; Dömötörné Solymár Orsika, Tóthi Jánosné,
Mészáros Andrea, Dr. Kutas Sándor.
December
450, egyenként 2000 forint értékű tartós élelmiszereket, tisztítószereket tartalmazó
karácsonyi ajándékcsomagot állított össze a Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi
Csoportja szegények és elesettek számára.
December 4.
Advent a múzeumban címmel tartott családi hétvégét a Négy Évszak Waldorf
Pedagógiai Alapítvány. A rendezvényen kézműves foglalkozások, játszóházi
gyermekprogramok, hangszer bemutatók szerepeltek. Kiállítást rendeztek az
iskolások munkáiból, s betlehemes csoportok bemutatkozása is színesítette a
programot.
Június 25-én került sor a Szent János és Pál Kápolna 250 éves jubileumi ünnepére, a
kápolna megáldására és a kórházkápolna szabadtéri búcsúmiséjére. Erre az alkalomra
kiadvány és emlékérem jelent meg.
A Diák Újságíró Egyesület 2010-es év diák újságírójává Pekoli Miklóst, a Garay
gimnázium tanulóját választotta, akinek munkáit több száz interjú, cikk közül a
legjobbnak minősítették.
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VIII. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek
Március 19.
- A Cigányság világnapján a Sani Luludyi Egyesület új közösségi teret, a Cinka
Panna Házat nyitotta meg.
- A Cigányság világnapján idén is Országos Cigánybált rendeztek Szekszárdon,
ezúttal az Enjoy diszkóban.
Április 22.
Koch Valériára, a magyar és német kortárs irodalom kiemelkedő alakjára, műveit
felidéző műsorral emlékeztek a Magyarországi Német Színházban.
Május 20–24.
Számtalan programot kínált a XX. alkalommal megrendezett Pünkösdi Fesztivál. 8
helyszínen zajlottak a bevált, színvonalas és ingyenes programok.
Számos sztárvendég érkezett, volt svábbál, jazzkocsma, kamarazenekari találkozó,
vidámpark, autó kiállítás, kirakodóvásár. A 100 méteres sörsátor a Liszt Ferenc téri
úttestre költözött, az Augusz utcában kézműves vásár, a Korzó parkolójában
borudvar nyílt, a Prométheusz parkban pedig a koncertek szórakoztatták a
közönséget.
Május 21.
Energetikai szempontból is megújult szekszárdi Wunderland Kindergarten épülete,
amely alkalomból emlékezetes német–magyar átadási ünnepséget szerveztek.
Május 21.
A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa által minden
3. évben megrendezett minősítőn a szekszárdi Mondschein Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület „Kitüntetett arany” fokozatot ért el.
Augusztus 28.
Hit, remény, szeretet címmel mutatta be a Magyarországi Német Színház Ödön von
Horváth 1932-es azonos című drámájának átdolgozott változatát Verena Koch
rendezésében. Az előadást egy tanóra keretében az ország középiskoláiban őszi turné
keretében adják elő.
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Augusztus 28.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége a Garay János
Gimnázium dísztermében rendezte meg gálaműsorát. A programban közreműködött a
györkönyi, a mözsi hagyományőrző kórus, a németkéri nemzetiségi tánccsoport és a
nagymányoki nemzetiségi ifjúsági fúvószenekar.
Augusztus 31.
Juliane Jung kultúrmenedzser, /Németország/ aki a Külpolitikai Kapcsolatok
Intézetének /Institut für Auslansbeziehungen/ megbízásából 2 évet tartózkodott
Magyarországon, átadta hivatalát a hasonló céllal érkező Britta-Alexandra
Varannak. Juliane Jung kiemelt feladatának tartotta a Szekszárdon működő
/Deutsche Bühne Ungarn/ a Magyarországi Német Színház tevékenységének
támogatását, a német nyelvet oktató iskolákkal és a magyarországi német fiatalok
közösségeivel való kapcsolattartást.
Szeptember 21.
Carlo Goldoni Mirandolina című vígjátékának 3 nyelvű adaptációját mutatta be a
Magyarországi Német Színház. A darabot a berlini Britta Schreiben rendezte.
Október 5–9.
Az I. Nemzetközi Színházi Fesztivál Szekszárdon a Magyarországi Német Színház
rendezésében a Európa Kulturális Fővárosa 2010 Pécs program keretében valósult
meg. A nemzetköziség jegyében zajló rendezvénysorozat keretében a szekszárdi
társulat Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? című művét adta elő német
nyelven. Bemutatkozott a Teatrul Tony Bulanda Targoviste /Románia/ Spiró György
Takamuri de Pui / Csirkefej/ román nyelvű előadásával. A Freise Theater az
olaszországi Bozenből érkezett. E felolvasó színház német nyelven Tolnai Ottó:
Brillant /Briliáns/ című művét adta elő. A romániai Nagyszebenből érkezett Radu
Stanca Theater Spiró György: Prah és Csaba Miklós: Apa avagy egy gyilkosság
anatómiája című darabokat német nyelven mutatta be. A Bécsből érkezett Theatro
Caprile társulat német nyelvű előadása Tolnai Ottó: Bácska című műve volt.
Valamennyi előadás magyar szinkronnal hangzott
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IX. Egyházak
Január 17–24.
Idén is megrendezték Szekszárdon a történelmi egyházak részvételével az
ökumenikus imahetet, amelynek alkalmai nagy érdeklődés mellett városunk
lelkészeinek szolgálatával zajlottak.
Február 2.
Dr. Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügyvivője volt a Keresztény gyökerek és a
boldog magyar élet című előadássorozat első előadója, amelyet a KÉSZ szervezett.
Május 30.
Maradjatok meg hitetekben – bátorította a szekszárdi református gyülekezet tagjait
dr. Bogárdi István püspök, a templom fennállásának 225. évfordulóján tartott
vasárnapi hálaadó istentiszteleten, amelyen a többi felekezet és Horváth István
polgármester is köszöntötte az egybegyűlteket.
Június 25.
A helyreállított 250 éves Szent János és Pál kápolnát Bíró László tábori- és Mayer
Mihály megyéspüspök többszáz érdeklődő jelenlétében mise keretében szentelte fel és
adta át újra a szekszárdiaknak. Az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület fáradhatatlan ügybuzgóságának köszönhetően készült el pályázatokból,
jótékonysági estek és árverések bevételeiből, számosan saját- és anyagáron végzett
munkával segítették a felújítást.
Július
A szekszárdi katolikus egyházközösség egyházmegyei kitüntetést adott Frank
Editnek, dr. Papp Istvánnak, Endrődi Istvánnak és Buzás Jánosnak. A
kitüntetéseket Bacsmai László plébános adta át, megköszönve az egyházért végzett
odaadó munkájukat.
Július 11.
A Holocaustra emlékezett a szekszárdi zsidóság. A helyi izraelita közösség elnöke,
Friedmann Tamás tartott köszöntőt. Beszédet mondott Horváth István polgármester
és Izrael budapesti nagykövetségének munkatársa Benny Sharoni. Istentiszteletet
Schönberger András pécsi főrabbi celebrált a Művészetek Házában, a volt zsinagóga
épületében.
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Szeptember 14.
A Kairos Kiadó „Miért hiszek?” előadássorozatának keretében a Katolikus Plébánia
közösségi termében Császár Angéla színművész előadóestjére került sor. A
beszélgetőtárs, a sorozat szervezője, Simon Erika volt. Október 12-én a sorozat
keretében Kellermayer Miklós sejtkutató volt a vendég. Előadását Igazság az
Igazságról címmel tartotta.
Október
Lemle Zoltán: A lélek oxigénje című prédikációs kötetének bemutatójára került sor a
Garay gimnázium dísztermében. Az esten köszöntőt mondott Csillagné Szánthó
Polixéna, a Szekszárd MJV Művelődési és Oktatási Bizottságának elnöke. Kezdő
áhítatot tartott Rácz József lelkipásztor, a Tolnai Református Egyházmegye
esperese. Közreműködött Kubanek Miklós tanár, újságíró, Németh Judit
előadóművész, Kövecses Kamilla tanuló, Tillai Timea énekművész, Lozsányi Tamás
orgonaművész, valamint a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Naszladi Judit vezetésével.
Október 25.
Bíró László püspök tartott szent misét a belvárosi templomban valamennyi
szekszárdi és alsóvárosi elhunyt hozzátartozó lelki üdvéért. A misét a Szekszárd
Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület szervezte.
December 4.
Adventi zenés áhítatot rendeztek a Szent József és Pál kórházkápolnában.
Közreműködött az Ungaresca Consort. Műsorukat az ünnepkörhöz kötődő
énekkincsből állították össze. A rendezvényen a Szekszárd Alsóvárosi Római
Katolikus Közhasznú Egyesület adományokat gyűjtött a kápolna javára.

57

X. Sport
Január 19.
Rekordot döntött a résztvevők száma a 11. Bartina teljesítménytúrán.
Február 13.
27. alkalommal rendezték meg a Kézilabdás nosztalgia kupát az egykor aktív
sportolók részvételével.
Február 23.
UKSE győzelemmel zárult az I. Intersport Kupa női felkészülési torna a palánki
sportcsarnokban.
Február 25.
A szerbiai Zomborban rendezett nemzetközi karate versenyen a szekszárdi Gombos
Péter formagyakorlaton arany-, küzdelemben ezüstérmet szerzett, míg Szarka Dávid
2. és 3. helyet szerzett.
Március 6.
Bezárt a Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. által felállított és üzemeltetett
jégpálya, amelyet a szezonban 12 ezer látogató vett igénybe.
Március 20.
A dobó és fedett pályás országos bajnokság utánpótlás korosztály versenyén Vass
Kata, az AC Szekszárd magasugrója 150 cm-es egyéni csúccsal győzött a 13 évesek
között. A 15 évesek között Pintér Péter bronzérmes lett.
Március 22.
Jaross Gábor nyerte a Prince Kupa felnőtt férfi fedett pályás országos
teniszbajnokságot.
Március 27.
Budapesten a Serdülő Országos Diákolimpián Mátics András judo sportág 40 kg-os,
Lovász Bálint 55 kg-os kategóriában első helyet szerzett.
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Április 9.
A Gemenc Judo Klub versenyzői, Mátics Balázs és Lovász Bálint az
„A”korcsoportos diákolimpián a dobogó csúcsára jutottak.
Április 28.
Horváth István polgármester ünnepélyesen átadta a Szekszárd Város
legeredményesebb sportegyesület díjait. Eredményeik alapján 18 sportegyesület
részesült a megtisztelő díjazásban:
Rádió Klub Szekszárd, Gemenc Judo Club Egyesület, Kosárlabda Sport Club
Szekszárd, Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club, UKSE Szekszárd, Fáklya
SE, Szekszárdi Kerékpáros SE, Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület,
Embusen Karate SE, Atlétikai Club Szekszárd, Óceán Könnyűbúvár Kiemelten
Közhasznú SE, IPPON Karate SE, Fekete Gólyák KC, Szekszárd Asztalitenisz
Club, Hikari Aikido Egyesület, Alisca Nyilai Egyesület, Szenior Atlétikai Club,
Dynamic Triatlon Club.
Május 1.
Sportmajálist rendezett Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Babits
Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza a Prométheusz parkban és környékén,
valamint a Városi Sport- és Szabadidő Központ műfüves labdarúgó pályáin és
csarnok küzdőterén, edzőtermeiben. A programokat a szórakoztató egyéb
rendezvények mellett 4 éve színesíti a Domaine gróf Zichy futófesztivál, amely az
idén kísérő rendezvényt is kapott az I. Borvidék Félmaraton futóverseny képében, a
Kadarka Futóklub és a Pont-E Alapítvány rendezésében.
Május 8.
30. alkalommal rendezték meg a nemzetközi Extrém sportnapot, ezúttal a Szekszárdi
Extrém SE, amelyen a legtöbb díjat sikerült itthon tartani.
Május 9.
Bronzérmet szerzett az UKSE Szekszárd Tolnatej korosztályos kézilabda-csapata a
Győrben megrendezett országos serdülő bajnoki döntőben.
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Május 14.
Ezüstérmet nyert a Harsányi Mária vezette szekszárdi KSC kosárlabda
serdülőcsapata a kecskeméti országos bajnokság döntőjén.
Május 15.
Az NB I/B-s női kézilabda-bajnokság utolsó fordulóján az UKSE Szekszárd 22.
győzelmét aratta.
Május 19.
Szekszárd város önkormányzata Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
szervezésével a XIX. alkalommal adott otthont a Kihívás Napja rendezvénynek. A
szekszárdi büntetés-végrehajtási intézet őrei és rabjai, valamint Kaponya László
néptáncoktató is csatlakoztak a Kihívás napjához. A város 7. alkalommal nyerte el
kategóriájában a legsportosabb város címet.
Május 19.
A junioroknál Ohn Kinga, az AC Szekszárd középtávfutója teljesített leggyorsabban
és ezzel megvédte címét a 10 ezer méteres bajnokságon Pasaréten.
Május 22.
Zsigmond Előd Zsolt 3000 méteres akadályfutásban 9:51 perces eredménnyel első
helyezést ért el az Országos Egyetemi és Főiskolás Bajnokságon.
Május 24.
3 ország részvételével tartották Szabadkán az íjász versenyt, amelyet Balogh László,
Bükszegi Norbert és Domonkos Erzsébet kategóriájában megnyert.
Május 25.
Bronzérmet szerzett az UKSE–Tolnatej csapata az országos serdülő-bajnokságon.
Május 25.
Bokros Valentin, az Unió Boksz Team Szekszárd 63 kg-os versenyzője megnyerte a
dombóváron tartott nemzetközi tornát.
Június 4–7.
A Baka István Általános Iskola 4. osztályos tanulója, Valkay Tamás 60 méteres
síkfutásban diákolimpiai bajnoki címet szerzett, a 6. osztályos Takács Zoltán pedig
165 centivel magasugró bajnok lett korosztályában.
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Június 12.
Sorrendben a 14. OTP Junior Adidas Streetball fesztivált rendezték városunkban. A
magas színvonalú rendezés igen nagyszámú közönséget, 90 csapatot és sok játékost
vonzott.
Június 18.
Rengeteg érdeklődőt vonzott a szekszárdi Street Kart gokart show. A kis járműveket
ki is lehetett próbálni.
Június 26.
- Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület tagjai az ópusztaszeri Minősítő Versenyén:
Horváth Tibor aranyérmet, Piros Roland, Bükszegi Norbert, Viktor Dela Momade
ezüst-, Domonkos Erzsébet és Balogh László bronzérmet szereztek.
- Ugyanott Futásíjász Minősítőn ifj. Horváth Tibor arany-, Domonkos Erzsébet,
Piros Roland és Bükszegi Norbert ezüstérmet szerzett.
Június
Országos diákolimpiai bajnokot ünnepeltek a Baka István Általános Iskolában.
Valkay Tamás, az iskola 4. osztályos tanulója három tusában nyert Tatán, majd
hamarosan a Varsóban megrendezett Nemzetközi Gyermek Atlétikai Találkozón is
bizonyította rátermettségét, a dobogó második fokára állhatott.
Gombor Péter, az Ippon Karate szakosztály tagja a szabadkai Balkán Bajnokság
Európa-kupa versenyén kumite kategóriában bronzérmet szerzett.
Az Íjász Európa Találkozón Szekszárdon 6 ország 252 versenyzője közül Domonkos
Erzsébet, Piros Roland, Bükszegi Norbert, Dudás József, Gaszler Viktória és Till
János aranyérmet szerzett.
Július
Illés Roland, a Szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskola 5. osztályos
tanulója gerincsérülését hosszas egészségügyi kezelés követte. Gyógyulását a
rehabilitációs gyógyúszás is segítette, Deli János testnevelő tanár hozzáértésének
eredményeként. Mindezzel függ össze, hogy eljutott a sérültek részére Moszkvában
rendezett The World Childrens Winners Games versenyre, ahol 33 méteres
medencében aranyérmet nyert.
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Július 2-3.
A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros SE szervezésében nagy sikerrel zárult a 2010es, 36. Gemenci Nagydíj. A nagydíj két szakaszából az első napi 122 km, a második
napi a Garay tértől a Kálváriáig tartó 2 kilométeres hegyi egyenkénti időfutam volt.
A nagydíj első és második szakaszát is a szekszárdi Ivanics Gergely nyerte, s így az
összetett győzelem is az övé lett. Szeghalmi Bálint az első napon a hatodik, a
másodikon a harmadikként ért célba, így lett összetettben az ötödik hely az övé. A
csapatversenyben a Szekszárdiak első csapata második, a második csapata pedig az
ötödik helyen végzett. A nagydíjjal egy időben bonyolították le a 7. Sajó Péter
Nemzetközi Kerékpáros Emlékversenyt is, amely az egyik legrangosabb utánpótlás
verseny.
Július 3.
- A grazi nemzetközi versenyen 1500 induló közül súlycsoportjában Ács Balázs,
Mátics András, Lovász Bálint első lett, a Gemenc Judo Klub az egyesületi rangsort.
Edzők: Szepesi József, Patyi Károly, Szepesi Dávid.
- Az Utánpótlaás Atlétikai Országos Bajnokságon Zsigmond Előd Zsolt szoros
küzdelemben 2. helyen végzett 3000 méteres akadályfutásban.
Augusztus
- A grazi nemzetközi tornán melyen 25 ország 1500 versenyzője vett részt, a Gemenc
Judo Klub versenyzői közül Ács Balázs, Mátics András és Lovász Bálint is
megnyerte súlycsoportja küzdelmét.
- A tíz év után újra az NB-I-be került szekszárdi női kézilabda csapat, a
világsztárokat felvonultató Győr együttesével játszotta első mérkőzését. Kovács
Jakab vezető edző fiatal együttesének ugyan nem sikerült megszorítani a Rábapartiakat /eredmény 21:42/, de küzdeni tudásból kitűnőre vizsgáztak.
- Bakó Zoltán az AC Szekszárd versenyzője – szakági edzője Takács László, 63,53
méterrel megyei csúcsot dobott gerelyével, majd az U23-as országos bajnokságon
ezüstérmes lett
Augusztus 21-22.
A horvátországi Bjelovárban rendezték az Íjász Európa-sorozat harmadik
állomását. A hét ország íjászait felsorakoztató rangos mezőnyben Magyarországot
15 versenyző képviselte, közük az Alisca Nyilai hat sportolója. A szekszárdiak
sikeresen szerepeltek. Piros Roland és Viktor Dela Monade arany-, ifj. Horváth Tibor
ezüst- és Bükszegi Norbert bronzéremmel térhetett haza.
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Szeptember
A Gemenc Zrt. a szeptemberi hétvégeken felnőttek és gyerekek részvételével
szervezett kerékpáros és lovas kocsi túrákat. A világrekorder gímszarvasok hazájába
túravezetők kíséretében tapasztalhatták meg a kirándulók a szarvasbikák bőgésétől
zengő erdő különös hangulatát.
Szeptember 10–11.
A Városi Sport- és Szabadidőközpont és a Sportélmény Alapítvány szervezésében
került megrendezésre első alkalommal a Nagy Sportágválasztó. Ennek keretében
félszáznál is több mozgásforma mutatkozott be a közel kétezer résztvevő előtt. A
rendezvény célja az volt, hogy minél többekben ébresszen kedvet a sportoláshoz.
Pénteken a gyerekeké, szombaton a családoké volt a sportcsarnok.
Szeptember 25.
A diák „A” Országos Judo Bajnokságon Pető Réka első helyet szerzett. Edzője
Szepesi József.
Október
- Gujás Bencze, Hága Krisztián és Németh Zoltán összeállítású junior korosztályú
csapat tízpróbában Budapesten a Puskás Stadionban megrendezett összetett
országos bajnokságot versenyzett. A szekszárdi AEK SE sportolói közül egyéniben
Hága Krisztián harmadik lett.
- Schneider Gábor a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület edzője szenior
versenyzőként 2005 után másodszor, 2010-ben is meg tudta nyerni a dobogókői
országos hegyi bajnokságot.
- Az Európa-bajnok őcsényi születésű Orsós Zsolt vak sportoló saját élettörténetét és
sikereit felelevenítve hívta fel az I. Béla Gimnáziumban tett látogatása alkalmával a
középiskolások figyelmét egymás elfogadására, a segítségadás lehetőségeire, a küzdeni
akarásra. Orsós Zsolt a szolidaritás nagyköveteként a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium „A szolidaritás ránk rótt kötelesség” programja keretében járt
Szekszárdon. Az eseményen részt vett Horváth István polgármester is. A foglalkozás
befejezéseként a diákok csörgőlabdáztak a vendéggel.
-Hudanik Antal, a Szekszárdi RK sportolója a világbajnokság után az Európabajnoki címet is megnyerte a lengyelországi rádió-gyorstávírász versenyen 40 és 50
közöttiek gyakorlati versenyszámában, s emellett még egy bronzérmet is haza hozott.
Október 10.
Hét aranyéremmel tért haza a szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 16 versenyzője
az 5 egyesület részvételével zajlott Kanizsa Kupáról. Az aranyak mellett számos
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helyezés jutott a tehetséges fiatal csapatnak. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott
Poszpits Viktória és Mercz Macell, akik két távon is első helyen értek célba. A csapat
felkészítő edzője Fenyvesi Judit és Jámbor Attila.
Október 16.
Az Ifjúsági Unió Szekszárd csoportja egyéni és csapat természetjáró tájékozódási
túraversenyeket rendezett a Sötétvölgyben. Ekkor került felavatásra a SötétvögyHúshagyó-domb tájfutó térkép.
Október 24.
Az aliscás íjászversenyzők közül, a 24 gumihab cél leküzdését sikeresen teljesítve
Domokos Erzsébet, Balogh László, Piros Roland és Till János arany-, Gaszler
Viktória ezüstérmet nyert a paksi Celőke Íjász Egyesület által Cseresznyés-pusztán
rendezett viadalon, amelyen 140 versenyző vett részt.
Október 30.
Két szekszárdi futó, Kárpáti József és Márkus István is teljesítette a 12 000
résztvevővel induló legendás Athéni Marathónt. A verseny ünnepélyességét
meghatározta, hogy azt a marathóni győzelem 2500 éves évfordulója alkalmából
rendezték meg.
November
Horváth Ferenc személyében szekszárdi elnököt választott a VOSZ Szekszárdi
Sportvállalkozási Szekciója. A városi szekció megalakulásának kezdeményezője a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna Megyei Elnöksége volt.
Öt korosztályban 194 úszó, 18 csapat /ebből 5 szerb és a törzsgárdistának számító
szlovák Trnava/, több mint egy tucat egyesület képviseletében randevúzott a 31.
Sipos Márton nemzetközi úszóversenyen a szekszárdi fedettben. A hazaiak jól
szerepeltek.
November 14-15.
A Szekszárdon rendezett Serdülő és Egyéni Csapatbajnokságon, egyéniben Ács
Balázs (36 kg-ban) és Lovász Bálint (60 kg) egyaránt megvédte 2009-ben szerzett
első helyét. A csapatban sorozatban harmadszor első Gemenc Judo Klub edzői:
Szepesi József, Patyi Károly, Szepesi Dávid.
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November 27.
Ingyenes belépéssel nyílt meg a jégpálya. Büfé, programok, korcsolyabérlés és bérleti
kedvezmények várták a szép számú érdeklődőt.
November 28.
Közel háromszázan léptek tatamira a Szekszárdon megrendezett serdülő és junior
országos bajnokságon, amelynek házigazdája a helyi dzsúdóklub volt, Szepesi József
vezető edző irányításával. A szekszárdiak közül Ács Balázs /36 kg/ és Lovász
Bálint /60 kg/ aranyérmet nyert. Csapatként is a legjobb a Gemenc Judo Klub lett.
Baka István Általános Iskola
- A „Clark Ádám Flotilla” csapata (Keszthelyi Renáta, Mózsik Zsolt, Takács
Bendegúz, Mózsik Zoltán, Zádori Enikő) a Magyar Gyermek-és Ifjúsági Flotta
XXVII. Országos Versenyén I-III. helyezést ért el.
- Valkay Tamás Tatán az országos diákolimpián háromtusában, távolugrásban,
kislabda hajításban bajnoki címet szerzett. Varsóban nemzetközi versenyen 60
méteren II. helyet szerzett.
- Sárecz Márton a Serdülő B Diákolimpián cselgáncs sportágban (57 kg) országos II.
helyezést ért el. .
- Antal Bíborka a Rádiós Tájékozódási Futó Országos Bajnokságon N19
kategóriában egyéni II. helyezést ért el.
A Hikári Aikido Egyesület versenyzői számos hazai és nemzetközi versenyen
szerepeltek sikerrel: Gyalus Bence barzil jiu jit su sportágban 30 kg-os kategóriában
magyar bajnoki címet szerzett és megnyerte a horvát nyílt nemzeti bajnokságot.
Bogáncs Bence 50 kg-os kategóriában lett magyar bajnok és a FILA Grappling
magyar bajnokságon és a korosztályos világbajnokságon második helyet szerzett.
Bogáncs Gergő 65 kg-ban országos második helyezett, Lekics Jenő FILA Grappling
OB első helyezettje. Tóth Máté 75 kg-ban országos bajnok. Szőts Gábor 2010. év
veterán magyar bajnoka No gi kategóriában FILA Grappling OB 75 kg abszolút
harmadik helyezettje. Ez utóbbiban kétszeres világbajnok, amelyet a horvátországi
Dakovoban szerzett 75 kg gi és no gi kategóriákban.
Az I. Béla Gimnázium
- VI. korcsoportos fiúcsapata (Rigó Attila, Zákányi Tamás, Bézsenyi Gergely) a
Duatlon Diákolimpia Országos döntőjében I. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Ruip
László.
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- Az I. Béla Gimnázium fiúcsapata (Bézsenyi Gergely, Németh Zoltán, Rigó Attila,
Ganczer Péter) az Országos Diákolimpián 4x100 m-es váltófutásban III. helyezést
ért el. Felkészítő tanár: Ruip László.
- Partos Dávid, Korcsmár Balázs a Diákolimpia Országos döntőjén tenisz
sportágban III. helyezést ért el.
- Az I. Béla Gimnázium VI. korcsoportos lány kézilabda csapata a Diákolimpia
elődöntőjében III. helyet szerzett. Felkészítő tanár: Vecsési Klára.
- Az I. Béla Gimnázium csapata (Sümegi Balázs, Szabó György, Fehér Balázs,
Hómann Dániel) a megyei katasztrófavédelmi versenyen II. helyezést ért el.
A Garay János Általános Iskola és AMI
tanulói sporteredményei:
Molnár András, Judo Diákolimpia III. hely
Gayer Rebeka, Aerobik verseny – megyei és területi I. hely
Almási Richárd, Nemzetközi és országos íjász verseny II. hely
Nagy Barbara, Megyei mezei futóverseny II. hely
Szabó Janka, Megyei atlétikai bajnokság (kislabda-hajítás) megyei III. hely
Purgel Fanni, Szabó Izabella, Megyei atlétikai bajnokság egyéni összetett II. és III.
hely
Gyenes Rebeka, Országos Kerékpáros Diákolimpia V. hely, ennek megyei döntőjén I.
hely
Molnár András, Cselgáncs Országos Diákolimpia III. hely
Ficza Ferenc, autóversenyző: Suzuki Európa-bajnokság II. hely, Országos
Gyorsasági Bajnokság I. hely, Material Kupa III. hely, Hungaroring II. hely
Az iskola kézilabda csapata a Diákolimpia megyei és országos elődöntőjén egyaránt
II. helyet, öttusa csapata a megyei atlétikai bajnokságon III. helyet szerzett.
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XI. Díjak, elismerések
Február 17.
Elismerésben részesült a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi szervezete az
ismeretlen katonák azonosításáért.
Április 23–24.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. évben bűnügyi, illetve
közrendvédelmi szakterületen végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként dr.
Pakulár Károly és Elmauer Szilárd rendőr-őrnagyoknak az „Év Rendőre” kitüntető
címet adományozta. A kitüntetéseket a Rendőrség Napján Horváth István
polgármester és dr. Varga Péter ezredes városi rendőrkapitány adta át. Ugyanekkor
Márta Norbert százados dicséretben részesült.
Április 30.
A Garay gimnázium tanára, László Lászlóné kapta 38 éves oktató-nevelői
tevékenységének, munkaszeretetének, igényességének, példaértékű pontosságának
elismeréseként a „Jövő nemzedékért” alapítvány Wigand János díját, amelyet a
ballagási ünnepségen az alapító, dr. Ótós Miklós és az iskola igazgatója, Heilmann
Józsefné adott át.
Május 2.
Szekszárd MJV Közgyűlése 2009. évben tűzvédelmi szakterületen végzett
kiemelkedő munkájának elismeréseként Horváth Attila tűzoltó-századosnak az „Év
Tűzoltója” kitüntető címet adományozta. A díjat június 11-én Kővári László
bizottsági elnök nyújtotta át.
Június 5.
A megyei könyvtárban a Csányi László-díjat Ihárosi Ibolya, a Tolnai Népújság
újságírója, valamint irodalomszervező munkájáért Gacsályi József költő-író vette át
dr. Pálos Miklóstól, a TMÖK alelnökétől, a bírálóbizottság tagjától.
Július
Mónusné Hazafi Zsuzsannát a VIII. háziorvosi körzet ápolóját, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozók Tolna Megyei Szervezete Semmelweiss-napi oklevéllel
tüntette ki.
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Augusztus 20.
Biró László, szekszárdi származású tábori püspök celebrált szentmisét a belvárosi
templomban Szent István-napi városi ünnepi rendezvénysorozat keretében. A
szertartás végén Balázsi Zoltán református lelkész és Bacsmai László plébános
társaságában megszentelte az új kenyeret, amelyet az Ifjú Szív Német Nemzetiségi
Táncegyüttes és a Bartina Néptáncegyüttes fiataljai vittek az ünnepi közgyűlés
helyszínére, a Művészetek Házába. Ünnepi beszédet Horváth István polgármester
mondott, majd a közgyűlés által adományozott elismeréseket adott át. Az ünnepi
műsorban fellépett a Csurgó Zenekar, a Gárdonyi Zoltán Református Együttes, a
Szekszárdi Kamarazenekar, Csötönyi László versmondó, Dimén Ervin és Vivien
ének, Karácsonyiné Müller Beáta ének, Lozsányi Tamás orgona, Ágotha Zoltán
hegedű, Schöck Gyula Csanád ének, Balogh Nóra próza.
Az államalapítás évfordulóján Horváth István polgármester itt adta át a lakosság, a
civil szervezetek által javasolt és a közgyűlés által adományozott díjakat,
elismeréseket. Városunk fejlődéséért végzett kimagasló munkája elismeréseként
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:
- Bíró László (Szekszárd, 1950) tábori püspök, aki a győri bencés gimnáziumban,
majd a Hittudományi Főiskolán tanult. 1974-ben Szekszárdon szentelték pappá.
Mágócsi, szigetvári szolgálatát követően, 1989-től a pécsi székesegyház plébánosa
volt, 1990-től püspöki bírósági helynök, 1991-től mesterkanonok, 1994-től teológiai
tanár lett. 1994-től címzetes püspök és Kalocsa-Kecskemét segédpüspök. 1995-től a
Budapesti Központi Papnevelő Intézet rektora és az Egyetemi Templom igazgatója.
2009-től tábori püspök.
- Földesi Lajos (Paks, 1954) a Szekszárdi Kamarazenekar művészeti vezetője. A
Pécsi Zeneművészeti Konzervatórium elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskolán szerezte meg hegedűművészi diplomáját, amely intézménynek 1982-től
hegedűtanára, majd a hegedű tanszék docense. 1984-től a Szekszárdi Kamarazenekar
alapító művészeti vezetője, amely a mai napig a régió egyetlen kamarazenekaraként a
kulturális élet meghatározó szereplője. Ugyanebben az évben későbbi feleségével,
Kocsis Andreával megalakították a Budapesti Hegedű-Hárfa Duót, amely néven
Európa számos országában hangversenyeztek. 1989-től öt éven át alapító tagja a
Budapesti Haydn Vonósnégyesnek, majd 1994-ben megalapítója az Instrumenta
Nova Kamarazenekarnak. Fenti együttesekkel 2 DVD-je és 13 CD-je jelent meg.
Földesi Lajos közreműködésével a Kamarazenekar számos címet és elismerést ért el,
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több tévé- és rádiófelvételen szerepelt, egy DVD-t, két önálló és két koncertfelvételes
CD-t jelentetett meg.
- Pék Jánosné (Szekszárd, 1948) népművelő, igazgató-helyettes, aki a magyar–rajz
szakos diploma megszerzése után 1970-ben, az akkor megnyíló, Babits Mihály
Művelődési Központban kezdte meg munkáját. Néhány évnyi kitérőtől eltekintve
mindig a művelődési házban dolgozott, volt csoport- és osztályvezető, szakmai
vezető, 2003-tól pedig az intézmény igazgatóhelyettese. Munkavégzését az
igényesség, a pontosság és a példaértékű megbízhatóság jellemezte. Kommunikatív,
empátiás képességével rendkívüli kapcsolatrendszert tudott kiépíteni, melyet a tőle
megszokott nagyfokú felelősségtudattal az intézmény általános menedzselésére
fordította. Munkatársaival szemben a megbízhatóság, a segítőkészség és
megkérdőjelezhetetlen jóindulat jellemezte. Tíz éven át a Munkaügyi Döntőbizottság
elnökeként, 7 évig a KPVDSZ Megyei Bizottsága tagjaként, 10 évig pedig az
intézményi KT elnökeként dolgozott.
Szekszárd MJV Közgyűlése a városért végzett kiemelkedő jelentőségű
tevékenységének elismeréseként
Közjóért díjat és a vele járó emlékplakettet adományozott:
- Dr. Sík Erzsébet (Szekszárd, 1945) osztályvezető főorvosnak, aki a Garay János
Gimnáziumban érettségizett, majd 1969-ben Pécsett szerezte orvosi diplomáját.
Pályáját a Tolna Megyei Kórház Ideggyógyászati Osztályán kezdte, később három
szakterületen is szakvizsgát tett. A radiológiai osztályon közel 3 évtizede dolgozik,
1999 óta osztályvezető főorvos, 2000 óta pedig megyei radiológiai szakfőorvos. A
Pécsi Akadémiai Bizottság tagja, számtalan továbbképzés és kongresszus szervezője,
illetve aktív résztvevője. Szakmáját hivatásának, élete értelmének tekinti, figyelme
középpontjában mindig a beteg, illetve a segítségre szoruló ember áll. Munkahelyéhez,
szülővárosához, és az itt élő emberekhez is szeretetteljes kapcsolat fűzi. Alig van
városlakó, akit személyesen ne ismerne, a településhez való hűsége,
lokálpatriotizmusa minden megnyilvánulásából kisugárzik.
- Rühl Gizellának, aki 1989-től a Terra Kft. tagjaként banki szoftverek
fejlesztésében működött közre, majd cégük elsők között indított internet
szolgáltatást. Nevéhez fűződik a TolnaArt néven működő művészeti portál, amely a
megye képző-, nép- és iparművészeit mutatja meg a nagyvilágnak. 2003-tól
magángalériát üzemeltet, majd 2004-től az MKB Bankkal a TolnaArttal, a Jantner
fotóval létrehozták és ma is működtetik a Garay Kapualj Galériát.
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- Sas Erzsébet (Alsónána, 1946) három évtizeden keresztül volt a Szekszárdi
Városháza anyakönyvvezetője. Munkáján keresztül kapcsolatba került a város
lakóival, ügyeiket empátiával, magas szakmai elhivatottsággal végezte. Ennek
elismeréseként 1995-ben – állami anyakönyvezés centenáriumán – a
Belügyminisztérium javaslatára a megyében egyedüli anyakönyvezetőkén kapta meg a
Magyar Köztársaság Elnökének ezüst érdemkeresztjét.
Anyakönyvezetői hivatásával egyidejűleg újságíróként is ismertté vált. Vezetője a
számos karitatív feladatot megvalósító „Segítő Kezek” Női Egyesületnek. Egész
munkásságát az empátia, a jó kapcsolatteremtő készség, az örök emberi értékek
bemutatása jellemzi.
- Kis Pál István (Budapest, 1951) író, költő, az I. Béla Gimnázium tanára. 1979-ben
szerzett az ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom szakos tanári illetve népművelői
diplomát. 1984-ben költözött Szekszárdra, a művelődési ház vezetőjeként
bekapcsolódott a város és megye kulturális közéletébe, amelynek azóta is ismert és
elismert szereplője. Nevéhez fűződik a Szekszárdi Vasárnap elindítása, a Szekszárdi
Városi Televízió intézményesítése, valamint könyvei mellett a város és a megye
számos jeles írójáról, művészéről és tudósáról, például Mészöly Miklósról, Szakály
Ferencről, Baka Istvánról, Lázár Ervinről – ma már pótolhatatlan
kordokumentumnak számító portréfilmek készítése. Közel 200 irodalmi borbemutatón
népszerűsítette már a borvidék nedűit és jeles termelőit, alapító tagja és házi
szövegírója a Muslinca Férfikarnak. 2000-től az Alisca Borrend, 2009-től a Magyar
Írószövetség tagja, számos kitüntetés és elismerés tulajdonosa.
- Szeleczki József üzemmérnöki diplomája megszerzése után 1971-ben kezdett el
dolgozni a szekszárdi Polgármesteri Hivatalban, amely mindmáig első és egyetlen
munkahelye is. 1977-ben került a városfejlesztési csoport élére, 1986-ban pedig
műszaki osztályvezetővé nevezték ki. 1989-ban tanácsosi, majd 1995-ben címzetes
főtanácsosi címet kapott. 1988-ban vízépítő szaküzemmérnöki diplomát szerzett.
Hosszú szakmai pályafutása során számos szakmai elismerésben, kitüntetésben
részesült. Tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a Közlekedéstudományi
Egyesületnek. Nevét szekszárdiak többsége jól ismeri, hiszen olyan munkakört töltött
be négy évtizeden keresztül, amely mindig az előtérben szerepelt.
Posztumusz Közjóért kitüntető díjat és a vele járó emlékplakettet kapott
Dr. Szabó Zsolt (Pincehely, 1955. március 19.- †Szekszárd, 2010. március 30.)
Szekszárdon érettségizett, majd a Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari
Főiskolai Karán Dunaújvárosban szerzett üzemmérnöki oklevelet. 1976-ban a
Szekszárdi MEZŐGÉP Vállalatnál kezdte pályáját. 1988-ban jogi végzettséget
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szerzett, majd 1994-ben jogi szakvizsgát tett. Volt hivatásos pártfogó, vállalati
jogász, majd a Köztársasági Megbízotti Hivatal hivatalvezetője.
1993-tól a Tolna Megyei Földhivatalt irányította, 2001-től az FM főosztályvezetője
lett. 2005–2009 között hivatalvezetőként a Fővárosi Földhivatalt, majd 2009
szeptemberétől haláláig ismét a Tolna Megyei Földhivatalt irányította.
Köztiszteletben álló, empatikus, humánus, szakmailag felkészült vezetőként
tartották számon. Kiemelkedő munkájának elismeréseként 2010. március 15-év vette
át az FVM szakmai kitüntetését, a Fasching Antal-díjat.
Egész életében Szekszárd kulturális közéletének, művelődési mozgalmainak
meghatározó személyisége, népszerű szereplője volt. Sokat tett a Bartina Néptánc
Egyesület létrejöttéért, működéséért. 15 éven át, mint az egyesület elnöke képviselte
Tolna megye tánckultúráját idehaza és külföldön, támogatta és segítette több száz
fiatal táncos karrierjét.
Szekszárd MJV Közgyűlése Szekszárd javára végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként Szekszárd Javáért kitüntető címet adományozott, valamint
feljogosította a Szekszárd Javáért Logó használatára a következő cégeket:
- A Rendás Bt. egy régi szekszárdi családi kereskedelmi vállalkozás mai cégformája,
amelyet még 1928-ban alapított Rendás Tamás édesapja, Rendás Mihály. A cég
története tükörképe a XX. század nehézségekkel és történelmi viharokkal tarkított
magyarországi történelmének.
- Gabi Pecsenye a Vereckei család vendéglátással foglalkozó több generációs üzleti
vállalkozása országosan is elismert és közkedvelt. Nyersanyagaikat többnyire a helyi
kistermelőktől, vállalkozóktól szerzik be.
- A TolnAgro Kft. a Dél-Dunántúl két sikeres állatgyógyszer-forgalmazója, a
Tolnavet Kft. és az Agrovet Kft. egyesülésével 1996-ban alakult meg Szekszárdon.
Szekszárd és Tolna megye egyik legnagyobb forgalmú cégének számít, saját
területükön pedig országosan is piacvezetők. Képviselői hálózatuk az egész országot
lefedi, partnereiket pedig szaktanácsadók segítik és látják el tanácsokkal,
információkkal a legfrissebb újdonságokról, termékekről.
- A QSCH Kft. egyike a Szekszárdon működő autóipari cégeknek és azon sikeres
vállalkozások közé sorolhatóak, amely az elmúlt évek gazdasági válságának ellenére
nagyszabású fejlesztésekbe fogott városunkban. Nagyra becsülik a 200 munkatársuk
szakértelmét, és kiváló kapcsolatot ápolnak a város vezetésével, amelynek
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köszönhetően a cég vezetése a közelmúltban úgy döntött, hogy újabb üzemcsarnok
építésébe kezd.
„A Szekszárdi Németségért – Klézli János -díj“ elnevezéssel alapított nívódiját a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat. A díjat 2010-ben Uwe Stiemke úrnak,
a Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung elnökének adományozta.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Roma Nívódíját Cseh Gábor
festőművész kapta, aki művészi pályája során több mint 40 festményt, rajzot és
linómetszetet készített a Tolna megyei romák életformájáról, ünnepeiről,
hagyományairól. Két ízben is festményt ajándékozott az országos cigánytalálkozóra,
ahol alkotásaival a romákat támogató vállalkozókat jutalmazták köszönetképpen.
Anyagi segítséget nyújtott a roma gyerekek nyári üdültetéséhez is.
Hirling Ádám-díjat kapott Leposa Gyula Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalánál
33 éven keresztül végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján Dr. Puskás Imre elnök a
Megyenap Bátaszéken tartott ünnepi közgyűlésén adta át a következő
kitüntetéseket:
Tolna Megyéért
kitüntetésben részesült Dr. Szabó Károly nyugalmazott osztályvezető főorvos a
megye tüdőgyógyászati ellátása alapjainak megteremtésében és fejlesztésében vállalt
több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért.
Tolna Megye Kíváló Köztisztviselője
díjban részesült Majnay Gábor a szekszárdi polgármesteri hivatal KözoktatásiMűvelődési- és Sport Osztályának vezetője a helyi művelődésirányítás új szervezeti
kereteinek kialakításában vállalt aktív szerepe, az intézményvezetők szakmai
munkájának segítése, a közgyűlési döntések szakszerű előkészítése érdekében végzett
tevékenysége, empatikus, következetes vezetői munkája elismeréséül.
A Tolna Megyei Németségért Nívódíj
kitüntetést Dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Megyei Német Kisebbségi
Önkormányzatok Szövetsége elnöke adta át Hepp Ádámnak a német kisebbségi
kultúra ápolása és terjesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő
tevékenységéért.
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Szeptember 15.
A Vidékfejlesztési és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a kisgyermekkori környezeti
nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként a II. számú Óvoda és Bölcsőde
Kadarka utcai tagóvodája részére „Zöld Óvoda” címet adományozta.
Október
Török Sándorné, a Szekszárdi Szenior AC alapító tagja Fair Play díjat vett át
Budapesten a Magyar Olimpiai Bizottság fogadásán. Török Sándorné, a
Nyíregyházán megrendezett 17. Veterán Atlétikai Európa-bajnokságon két
bronzérmet /súlylökés és diszkoszvetés/ is nyert. A Fair Play díjat több évtizedes
személyes példamutatásáért vehette át.
Október 20.
Jantner László aranykoszorús fényképész mester első helyezést ért el a Magyar
Fényképész Ipartestület és a Magyar Fényképész Alapítvány által meghirdetett
„Esküvői fénykép” pályázatán, 1998 után immár második alkalommal.
November 18.
Az idei Primadíj átadó gála helyszíne a Garay János Gimnázium díszterme volt. A
szakmájukban, hivatásukban kimagasló teljesítményt nyújtó, a közösségért is
tevékenykedő személyeket tudomány, művészet, sport kategóriában tünteti ki a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna Megyei Szervezetének
elnöksége. A nívós erkölcsi és anyagi elismeréssel is járó Primadíjat, amelyhez egy
kristályszobor is jár, idén Szatmári Juhos László szobrászművész, Lengyel János, a
Tolnai Népújság főszerkesztője, valamint Pónya József, a paksi atomerőmű
nyugalmazott vezérigazgatója vehette át. Az Év Megyei Vállalkozója díjban Antal
Boldizsár, a bonyhádi Orto-A Kft. tulajdonosa, Magyar Lajos, a szekszárdi TIR-Suli
Autósiskola ügyvezető tulajdonosa, valamint Zsók Margit, a szekszárdi Zsók és
Zsók Kft. ügyvezető tulajdonosa részesült. Az ünnepségen részt vett dr. Lovassy
Tamás, a Prima Primisszima Alapítvány Kuratóriumának főtitkára is. A díjakat
Fajszi Lajos, a VOSZ megyei elnöke és Ács Rezső alpolgármester adta át.
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XII. Emlékezések, évfordulók
Január 12.
Szekszárd város önkormányzata, a Magyar Nemzetőrség Országos Szövetsége
Katonai Hagyományőrző Tagozata, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi
Szervezete koszorúzással egybekötött kegyeleti megemlékezést tartott a Doni-áttörés
67. évfordulója alkalmából a művelődési ház szervezésében a II. világháborús
emlékműnél.
Január 19.
110 éve, 1900-ban született Sipos Márton, a 22 évesen 100 méteren világcsúcsot elért
mellúszónk.
Február 3.
A Tolnaart.hu-t, megyénk legnagyobb művészeti portálját 10 éve hozták létre.
Március 1.
A Kommunizmus áldozatainak emléknapja 10. évfordulója alkalmából megemlékezést
tartott a Szekszárdi Védegylet.
Március 17.
170 éve, 1840-ben született Bezerédj Pál kormánybiztos, városunk első díszpolgára.
Március 18.
70 éve, 1940-ben Babits Mihály San Remóban átvette az olasz állam nagydíját
Dante: Isteni színjáték című művének fordításáért.
Április 4.
125 éve, 1885-ben született Holub József történész, akadémikus, megyei
helytörténetírónk.
Április 17.
150 éve, 1860-ban született Kovách Aladár Sárköz-kutató, muzeológus.
Április 18.
85 éve, 1925-ben hunyt el múzeumunk alapítója, gróf Apponyi Sándor.
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Április 21.
A Szekszárdi Nőegylet Egyesület megalakulásnak 10. évfordulóját Szabó Zsoltné
elnök visszaemlékezésével, valamint a Garay gimnázium és a Baka István Általános
Iskola Szivárvány Tagozata tanulóinak műsoros közreműködésével a gimnázium
dísztermében ünnepelte. Ekkor adták át „A mi kis városunk” címmel a diákoknak
meghirdetett egyesületi pályázat pályadíjait. Köszöntötték Melocco Miklóst, az
egyesület tiszteletbeli titkárát 75. születésnapja alakalmából.
Április 24.
45 éve, 1965-ben hunyt el Dicenty Dezső szőlész-agrogeológus, a francia becsületrend
kitüntetettje.
Április 28.
110 éve, 1900-ban Lengyel Pál szekszárdi nyomdász eszperantó világlapot adott ki
Lingvo Internacia (nemzetközi nyelv) címmel.
Május 30.
A Magyar Hősök Emlékünnepén megemlékezést és koszorúzást tartottak a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi Szervezete közreműködésével az I. és II.
világháborús emlékműveknél. Beszédet mondott Horváth István polgármester.
Június 4.
Az első trianoni emléknap ünnepi műsorát a Garay János Gimnázium diákjai adták a
belvárosi templomban.
Július 19.
60 éve dolgozik első munkahelyén a megyei kórházban dr. Szily Ferenc (Tolna, 1925.
07.19.) aki 5 éves kora óta Szekszárdon él. Több alkalommal nyerte el az Egészségügy
kiváló dolgozója címet. Számos elismerés mellett 2005-ben az egészségügyben kapható
legméltóbb kitüntetés Batthyány-Strattmann László-díj birtokosa lett.
Július
Tóth Nándornét 100. születésnapja alkalmából Mészáros Lázár utcai otthonában
köszöntötte Horváth István polgármester.
Október 6.
A Baka István Általános Iskola felső tagozatos diákjai tartottak színvonalas
megemlékezést a Béla király téren a szabadságharc századik évfordulójára emelt
emlékműnél. Zenés-verses összeállításukkal egy-egy aradi vértanútól, vagy
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kortársaktól származó idézetekkel hajtottak fejet a 13 vértanú emléke előtt. Az
ünnepségen részt vettek a város vezetői is. A műsort koszorúzás követte.
Október 23.
Az 1956-os forradalom 54. évfordulója alkalmából Szekszárd Város Önkormányzata,
a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza, valamint a POFOSZ megyei
szervezete rendezett városi ünnepséget. A POFOSZ Tolna Megyei Szervezete a
Polgármesteri Hivatal dísztermében tartotta megemlékezését, amelyen dr. Haag Éva
alpolgármester és dr. Deák Gábor, a POFOSZ elnökségi tagja mondott beszédet. Ezt
követően Töttös Páltól, a POFOSZ megyei elnökétől dr. Deák Gábor, Bóni Lajos,
Bencze Sándorné és Csikós Mihály vehetett át elismerést. A Szent István téri '56-os
emlékműnél Horváth István polgármester ünnepi beszéde után irodalmi műsor
hangzott el a Szent László Szakközépiskola székhely intézménye tanulóinak
előadásában. Ezt követően a történelmi egyházak képviseletében Bacsmai László
katolikus plébános és Balázsi Zoltán református lelkész áldotta meg 1956 emlékét.
Végül az önkormányzat, a fegyveres testületek, a politikai pártok és a civil
szervezetek koszorúztak és gyújtottak gyertyát a forradalom emlékművénél. A
délután folyamán a Szekszárdi Kamarazenekar és a Camerata pro Artis Vonós
Együttes adott hangversenyt a belvárosi templomban Földesi Lajos vezetésével.
November 4.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emlékére a nemzeti gyásznap
alkalmából a város vezetői, a közgyűlés tagjai és az összegyűlt emlékezők mécsest és
gyertyát gyújtottak a Szent István téri ’56-os emlékműnél. A Himnuszt elénekelve
hajtottak fejet a vérbe fojtott forradalom hősei előtt.
November 18.
Fennállásának 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi hangversenyt a Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus a Művészetek Házában. Az ünneplőket dr. Haag Éva
alpolgármester köszöntötte. A zsúfolt nézőtér előtt zajló, Simon Péter karnagy által
aprólékosan kimunkált, színvonalas bemutatón közreműködött a Szekszárdi
Kamarazenekar Földesi Lajos hegedűművész, karnagy vezetésével és Lozsányi Tamás
orgonaművész. A 45 éves kórust a város és a megye számos kórusa is köszöntötte. A
kórus hat alapító tagja: Bajári Miklós, dr. Nagy Andorné, Schrick Andorné, Varga
Istvánné, Varga Lajosné és Vág Mátyásné a megyeszékhelytől „Szekszárd Városért a
Művészet Erejével” kitüntetésben részesült.
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December 11.
A Tücsök Zenés Színpad – Szekszárd város kiemelkedő művészeti együttese – 15 éves
jubileumi koncertjét óriási sikerrel, teltház előtt tartotta a Babits Mihály Művelődési
Házban.
December 18.
Gagliarda Kamarakórus a Művészetek Házában 10 éves jubileuma alkalmából dr.
Szabó Szabolcs karnagy vezetésével nagysikerű adventi koncertet tartott.
2010 júniusáig a kórus Anducska Adrienn karnagy irányításával dolgozott a város
kulturális életéért és szerzett minősítést.
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XIII. Neves halottaink
Február 19.
Elhunyt Dr. Kováts Jenő (1921-2010) címzetes egyetemi tanár, a Tolna megyei
Állategészségügyi Állomás nyugalmazott igazgató-főállatorvosa, az MTA
köztestületi tagja, az Állatorvos-történeti Világszövetség elnökségi tagja, a Magyar
Állatorvosok Társaságának volt elnöke, Szekszárd Pro Urbe-díjasa (1997). Számos
önálló kötet és állatorvoslással kapcsolatos tanulmány írója, aki hazai és nemzetközi
szakfolyóiratokban egyaránt publikált.
Március 30.
55 éves korában váratlanul elhunyt dr. Szabó Zsolt, a Tolna Megyei Földhivatal
Fasching Antal-díjjal kitüntetett vezetője.
Szeptember 5.
Hosszas betegség után elhunyt Heilmann József, a Garay János Gimnázium tanára.
1960-ban született Pécsett, gyermekkorát Palotabozsokon töltötte, a mohácsi
Kisfaludy Károly Gimnáziumban tett érettségi után a szegedi tudományegyetemen
szerzett magyar–német szakos tanári diplomát. Német származása, kettős kötődése a
magyar és a német nyelvhez, illetve kultúrához egész életére és pályájára kiható,
meghatározó élményt jelentett számára. Több mint negyedszázados tanári
pályafutását 1984-ben a bátaszéki gimnáziumban kezdte. 1987-től a Garay János
Gimnáziumban végezte rendkívül igényes, lelkiismeretes tevékenységét, amit
tanítványai országos tanulmányi versenyeken elért eredményei is igazoltak. Sorsképek
az irodalom tükrében című tanulmánykötete 2006-ban jelent meg.
Október 11.
Kaposi István(1931–2010) A szekszárdi városi tanács hajdani mezőgazdasági
osztályvezetőjeként nevéhez fűződik, hogy az országban elsőként a szekszárdi
borvidéken sikerült megszervezni a zártkerti rendszerű művelést, amelynek alapja a
személyi földtulajdon illetve földhasználat volt. Irányításával elkezdődhetett a
borvidék rekonstrukciója, s a nagyüzemivel egy időben a családi szőlőtelepítés is.
Szekszárd, 2011. június 30.
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Az Aranykönyv szerkesztő bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula

Dr. Méry Éva

Németh Judit

A 2010. évi Aranykönyvi bejegyzést Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése a
119/2011.(VI.30.) szekszárdi öh. számú
határozatával jóváhagyta.
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