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Kezdődik az új szekszárdi ivóvízbázis kiépítése
Régi problémát orvosolnak a 
Szekszárd ivóvízbázisának meg-
újítására tett önkormányzati lé-
pések, amelyek immár szemmel 
láthatóak, hiszen augusztus 15-
én délelőtt, ünnepélyes keretek 
között megtörtént a megye-
székhely új víznyerőhelyének 
alapkőletétele, illetve a munka-
terület átadása az M9-es autóút 
bogyiszlói leágazása mellett.

Az eseményen Szekszárd alpolgár-
mestere, Ács Rezső, Bogyiszló ön-
kormányzata részéről Tóth István, 
valamint az E.R.Ö.V. Zrt. képvise-

letében Artim Andrásné cégvezető 
is tiszteletét tette. Ács Rezső alpol-
gármester, továbbá a Duna Aszfalt 
K�. képviselői, Somogyi Dezső, 
Szűcs Tamás és Lehel Gábor is-
mertették a beruházás előrehala-
dását és letették a telep alapkövét. 

A projekt célja Szekszárd lakossá-
gának egészséges ivóvízzel történő 
ellátása, amelynek egy további ele-
meként a Duna-partra tervezett par-
ti szűrésű kutak létrehozása is szere-
pel. Ez utóbbi beruházási egységből 
kerül ki a jövőben nyersvíz a Bo- 
gyiszló külterületén elhelyezett 
vízkezelőműbe, ahonnan távve-

zetékeken juthat tovább a friss víz 
Szekszárd felé. A pályázaton alapu-
ló beruházás során Fadd-Dombori 
területén újabb vízbázist alakítanak 
ki nyolc termelőkúttal, amelynek ré-
szeként szintén távvezetékeket építe-
nek ki. Az uniós pályázat fontos ele-
meiként egyebek mellett a meglévő 
vízmű továbbüzemelő berendezései 
is megújulhatnak, tisztavizes me-
dence és egy klórozó berendezés is 
beépítésre kerül, felújítják, átalakít-
ják a villamosvezetékeket is, lecse-
rélik továbbá az udvari vezetékeket.

A projekt befejezése 2015 tava-
szára várható.  Lévai MártonFO
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Négy irányból érkezett gyalogos zarándokcsapat augusztus 16-án 
délelőtt a szekszárdi Szent László-híd fajszi, Bács-Kiskun megyei 
hídfőjéhez. A zarándoklatot többek közt Szekszárd önkormány-
zata, valamint a Magyar Zarándokút Egyesület szervezte a fajszi 
szoborcsoport átadása alkalmából. 

A liturgikus eseményre városunk-
ból két csapat is elindult: az egyik 
csoport Scheidler Antal mezőőr 
irányításával a Sió-híd palánki 
hídfőjénél gyülekezett a Sió-zsilip 
(árvízkapu) irányába tartva, míg 
a másik „egység” Cserhátiné Ko-
vács Edit zarándoksegítő vezeté-
sével eleve a Sió-zsilipnél jelölte ki 
gyülekezőpontját, hozzájuk a szek-
szárdi buszmegállóból is utaztak ki 
résztvevők. 

A zarándokok innen közösen 
indultak tovább a 2002-ben átadott 
híd fajszi bekötője irányába, ahol 
magát az ünnepséget is tartották.

A szoborszentelésre látogatók 
az „Egy úton” elnevezésű országos 
zarándoknap rendezvényeihez 
csatlakoztak. 

Mivel a Magyar Zarándokút 
négy ága a Szent László-híd fajszi 

hídfőjénél fut össze, adta magát a 
helyszínen egy liturgikus szobor-
csoport létrehozása. A tizennégy 
darab, gigantikus, egyenként hat 
méter magas szoborból álló, a 
zarándokstációkat jelképező em-
lékmű avatásához a szomszédos 
megye oldaláról is két csoport ér-
kezett: így Fajsz és Dusnok, vala-
mint Szekszárd és Baja irányából 
vezetett zarándokok találkozhat-
tak egymással az emlékműnél. 

A hídfőnél emelt szoborkom-
pozíciót dr. Bábel Balázs Kalo-
csa-kecskeméti érsek áldotta meg. 
A vándorlók útját olyan neves 
hazai közéleti személyiségek segí-
tették, mint dr. Papp Lajos szívse-
bész, Eperjes Károly és Nemcsák 
Károly színművészek, akik maguk 
is zászlós zarándokok.

 HanEsz

Emlékműavató
a Szent László-hídnál

Kézbesítik a választási értesítőket
Elkezdte kipostázni a napok-
ban a Nemzeti Választási Iroda 
(NVI) az önkormányzati válasz-
tásról szóló értesítőt, amelyet 
augusztus 25-ig valamennyi 
választópolgárnak meg kell 
kapnia – tájékoztatta a közvé-
leményt Pál�y Ilona, a Nemzeti 
Választási Iroda elnöke.

Aki a jelzett időpontig nem kap-
ja kézhez értesítőjét, mindenkép-
pen jelezze a helyi választási iro-
dánál, ahol kiderítik, mi lehet az 
oka az elmaradásnak, kézbesítési 
vagy egyéb – hangsúlyozta Pál�y 

Ilona, aki azt is közölte: csupán 
azok szavazhatnak a lakóhelyük-
től távol, akiknek már június 23-a 
előttről létezik bejelentett tartóz-
kodási helyük vagy ideiglenes 
lakcímük. A lakóhelyüktől távol 
szavazók a tartózkodási helyszín 
szerinti jelöltekre szavazhatnak. 

Az ajánlások kapcsán az NVI 
vezetője jelezte: augusztus 18-át 
jelölték meg határidőnek a tekin-
tetben, hogy a jegyzők és a megyei 
főjegyzők megállapítsák, hány 
ajánlást szükséges összegyűjteni-
ük a jelölteknek, valamint hogy 
mi szükséges a listaállításhoz. Je-

lölt egy adott személy oly módon 
lehet, hogy bejelentkezik a területi 
nemzeti választási bizottsághoz: 
miután nyilvántartásba vették, 
ajánlóíveket igényelhet. Amint az 
tudható, a főpolgármesterséghez 
5000 ajánlást kell összegyűjte-
ni, országosan viszont, az egyéni 
jelöltek tekintetében egy adott 
település vagy választókerület vá-
lasztópolgárainak bizonyos szá-
zalékából állapítják meg az össze-
gyűjtendő ajánlás mennyiségét. 

A listaállítást tekintve már más 
a helyzet, hiszen egy adott telepü-
lésen lévő egyéni választókerüle-

tekben szükséges bizonyos számú 
jelöltet állítani ahhoz, hogy valaki 
kompenzációs listát állíthasson. 
A listákról szólva Pál�y Ilona el-
mondta azt is: pártlisták csak a 
megyéknél vannak, egyébként 
kompenzációs listák léteznek, 
amelyre nem szavaznak a válasz-
tópolgárok.

Törvénymódosítás következ-
ménye, hogy a választó több pol-
gármester- és egyéni jelöltet is 
ajánlhat, de csak lakhelye szerinti 
választókerületében.

A kampány augusztus 23-án 
indul, amely a választás napján, 
október 12-én este 19 óráig tart 
majd. SZV

Egyik legnagyobb múltú ünne-
pünk augusztus 20-a, Szent István 
király napja. A jeles dátumot ma 
a magyar államalapítás ezeréves 
jogfolytonosságának alapköve-
ként tiszteljük. Volt már tiltólistán, 
volt hogy átfazonírozták – szent 
királyunk ünnepéről dióhéjban 
az alábbiakban olvashat.

Eredete első szent királyunktól 
származtatható, aki augusztus 15-
ét Nagyboldogasszony (azaz Szűz 
Mária) napjává nyilváníttatta, erre 
az időpontra összehívva Fehérvár-
ra a királyi tanácsot. Ugyanezen a 
napon ajánlotta fel Magyarorszá-
got Szűz Máriának – és e napon 
hunyta le szemét örökre. Az or-
szágos törvénynapot aztán Szent 
László király (1077-1095) tette 
át augusztus 20-ra, mivel ekkor 
emeltette oltárra VII. Gergely pápa 
engedélyével István király ereklyé-
jét, mely ceremónia a szentté ava-
tással volt egyenértékű.

Augusztus 20-át Nagy Lajos király 
idejében (1342-1382) már egyházi 
ünnepként tisztelték: ugyanebben 
az időben István kultusza német 
és bajor városokban, de az itáliai 
Monte Cassinoban és még a belga 
Namurban is elterjedt, ugyanakkor 
az egyetemes egyház részéről csu-

Dr. Józan-Jilling Mihályt jutalmazták az újvárosiak
Az augusztus 20-i nemzeti ün-
nephez kapcsolódóan, immár 
hagyományosan adták át a 
Horváth Károly esperes-díjat 
is: a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskörért végzett 
munkájáért idén dr. Józan-Jil-
ling Mihály, a Német Nemzetisé-
gi Egyesület elnöke vehette át az 
elismerést. Gyurkovics János, a 
társaskör világi elnöke elmond-
ta: a két szervezet immár több 
mint két évtizede ápol jó kapcso-
latot egymással, s ennek egyik 
előmozdítója Józan doktor.

Az 1907-ben alakult társaskörben 
Horváth Károly, akkori újvárosi 
plébános elnöklete alatt virágzó 
élet folyt: számos színielőadás, bál, 
kulturális program, tanfolyam tette 
ismertté és közkedveltté az egyesü-
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zetékeken juthat tovább a friss víz 
Szekszárd felé. A pályázaton alapu-
ló beruházás során Fadd-Dombori 
területén újabb vízbázist alakítanak 
ki nyolc termelőkúttal, amelynek ré-
szeként szintén távvezetékeket építe-
nek ki. Az uniós pályázat fontos ele-
meiként egyebek mellett a meglévő 
vízmű továbbüzemelő berendezései 
is megújulhatnak, tisztavizes me-
dence és egy klórozó berendezés is 
beépítésre kerül, felújítják, átalakít-
ják a villamosvezetékeket is, lecse-
rélik továbbá az udvari vezetékeket.

A projekt befejezése 2015 tava-
szára várható.  Lévai Márton
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hídfőjénél fut össze, adta magát a 
helyszínen egy liturgikus szobor-
csoport létrehozása. A tizennégy 
darab, gigantikus, egyenként hat 
méter magas szoborból álló, a 
zarándokstációkat jelképező em-
lékmű avatásához a szomszédos 
megye oldaláról is két csoport ér-
kezett: így Fajsz és Dusnok, vala-
mint Szekszárd és Baja irányából 
vezetett zarándokok találkozhat-
tak egymással az emlékműnél. 

A hídfőnél emelt szoborkom-
pozíciót dr. Bábel Balázs Kalo-
csa-kecskeméti érsek áldotta meg. 
A vándorlók útját olyan neves 
hazai közéleti személyiségek segí-
tették, mint dr. Papp Lajos szívse-
bész, Eperjes Károly és Nemcsák 
Károly színművészek, akik maguk 
is zászlós zarándokok.

 HanEsz

Augusztus 20. hányattatott sorsa
Egyik legnagyobb múltú ünne-
pünk augusztus 20-a, Szent István 
király napja. A jeles dátumot ma 
a magyar államalapítás ezeréves 
jogfolytonosságának alapköve-
ként tiszteljük. Volt már tiltólistán, 
volt hogy átfazonírozták – szent 
királyunk ünnepéről dióhéjban 
az alábbiakban olvashat.

Eredete első szent királyunktól 
származtatható, aki augusztus 15-
ét Nagyboldogasszony (azaz Szűz 
Mária) napjává nyilváníttatta, erre 
az időpontra összehívva Fehérvár-
ra a királyi tanácsot. Ugyanezen a 
napon ajánlotta fel Magyarorszá-
got Szűz Máriának – és e napon 
hunyta le szemét örökre. Az or-
szágos törvénynapot aztán Szent 
László király (1077-1095) tette 
át augusztus 20-ra, mivel ekkor 
emeltette oltárra VII. Gergely pápa 
engedélyével István király ereklyé-
jét, mely ceremónia a szentté ava-
tással volt egyenértékű.

Augusztus 20-át Nagy Lajos király 
idejében (1342-1382) már egyházi 
ünnepként tisztelték: ugyanebben 
az időben István kultusza német 
és bajor városokban, de az itáliai 
Monte Cassinoban és még a belga 
Namurban is elterjedt, ugyanakkor 
az egyetemes egyház részéről csu-

pán 1686-ban, XI. Ince pápa adta 
áldását szentté nyilvánítására.

Ebben az esztendőben rendelte 
el a katolikus egyházfő, hogy Buda 
vára töröktől való visszafoglalásá-
nak évfordulóján az egész katoli-
kus világ évente emlékezzen meg 
Szent István ünnepéről, melyet 
az egyetemes egyház augusztus 
16-án jegyez. Ugyan 1771-ben 
XIV. Benedek pápa lecsökkentet-
te az egyházi ünnepek számát, ám 
Mária Terézia újfent rendelkezett 
első szent királyunk ünnepének 
megtartásáról, emellett pedig azt 
nemzeti ünnepként a naptárak-
ba is felvetette. A királynő 1771-
ben Bécsbe, később pedig Budára 
hozatta István kézfejereklyéjét, a 
Szent Jobbot, amellyel aztán, au-
gusztus 20-án körmenetben vo-
nultak végig a városon.

Az 1848-as szabadságharc leve-
rését követően egy ideig tiltólistá-
ra került az ünnep, tekintve, hogy 
Szent Istvánt a független magyar 
állam szimbólumaként tisztelték, 
s ezt nem vette jó néven a Habs-
burg-ház. 1860-tól aztán ismét 
megünnepelhette a magyarság ün-
nepnapját, amely egyfajta nemzeti 
tüntetéssé is vált.

Az 1867-es kiegyezést követően 
az ünnep visszanyerte régi fényét, s 

1891-ben Ferenc József azt az ipari 
munkások részére is munkaszüneti 
nappá nyilvánította, míg 1895-ben 
a belügyminiszter már a középüle-
tek nemzeti színű, címeres zászlóval 
történő fellobogózását rendelte el.

A Horthy-korszakban, a két vi-
lágháború között Szent István ün-
nepe össznemzeti célkitűzésekkel 
is bővült: jogosan, hiszen a trianoni 
trauma sokként érte az országot, s 
Nagy-Magyarország visszaállítása 
fő célként jelent meg a Szent István-i 
állam gondolata kapcsán. Első kirá-
lyunk ereklyéjét a Szent Koronával 
a II. világháború végén a Szálasi-féle 
nyilas hatalom nyugat felé szállítatta, 
míg a korona amerikai „fogságba” 
került, s csupán 1978-ben kerülhe-
tett vissza Magyarországra. Ennél 
szerencsésebb helyzetben volt a 
szent ereklye, amely 1945. augusz-
tus 18-án tért haza Ausztriából Bu-
dapestre, s 1947-ig a Mindszenty bí-
boros által vezetett Szent István-napi 
ünnep főszereplője volt.

A II. világháborút követően, 
1945-től a nemzeti ünnepek sorá-
ból törölték e napot, egyházi ün-
nepként azonban még nyilvánosan 
1947-ig ünnepelhette az ország. A 
kommunisták számára a nap vallá-
si, nemzeti tartalma okán nem volt 
vállalható, ám teljes kiiktatását, 

jelentéktelenné degradálását még-
sem látták célszerűnek, így – amint 
az több vallási ünneppel is történt 
– tartalmilag „újították meg”. A 
Rákosi-korszakban legelőször „új 
kenyér ünnepeként” éledt újjá hi-
vatalosan, később 1949. augusztus 
20-ától – mint a „szocialista állam- 
alapítás napja” –, a sztálinista al-
kotmány hatályba lépésének idő-
pontjától az „Alkotmány napjá-
nak” nevezték el. 1950-ben újabb 
fazonírozáson esett át, amikor is az 
elnöki tanács egy törvényerejű ren-
delettel a „Népköztársaság ünne-
pévé” változtatta a több évszázadra 
visszatekintő nemzeti ünnepünket. 
Ez a hányattatott időszak egészen 
1989-ig, a III. Magyar Köztársaság 
létrejöttéig húzódott, amely év-
től újból Szent István királyunkra 
emlékezhetünk, s a Szent jobb kör-
menet is feléledt évtizedekig tartó 
tiltólistás sorsából.

A Szent István ünnep valódi „re-
habilitációja” 1991-ben valósult 
meg, amikor az első szabad válasz-
tást követően megalakult Országy-
gyűlés 1991. március 5-i döntése 
értelmében a nemzeti ünnepek – 
március 15., augusztus 20., illetve 
október 23. – közül Szent István 
napját tette meg Magyarország hi-
vatalos állami ünnepévé.  Gy. L.

Dr. Józan-Jilling Mihályt jutalmazták az újvárosiak
Az augusztus 20-i nemzeti ün-
nephez kapcsolódóan, immár 
hagyományosan adták át a 
Horváth Károly esperes-díjat 
is: a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskörért végzett 
munkájáért idén dr. Józan-Jil-
ling Mihály, a Német Nemzetisé-
gi Egyesület elnöke vehette át az 
elismerést. Gyurkovics János, a 
társaskör világi elnöke elmond-
ta: a két szervezet immár több 
mint két évtizede ápol jó kapcso-
latot egymással, s ennek egyik 
előmozdítója Józan doktor.

Az 1907-ben alakult társaskörben 
Horváth Károly, akkori újvárosi 
plébános elnöklete alatt virágzó 
élet folyt: számos színielőadás, bál, 
kulturális program, tanfolyam tette 
ismertté és közkedveltté az egyesü-

letet városszerte, s ezekben az idők-
ben szervezték meg az első szüreti 
felvonulást és bált is. A később es-
peresi méltóságot kapott Horváth 
Károly tiszteletére 2011-ben ala-
pítottak díjat az „utódok”, amellyel 
a társaskörért végzett elkötelezett 
munkát ismerték el. A díjat koráb-
ban báró Twickel György, Horváth 
István polgármester és Csötönyi 
Sándor, az ökölvívószövetség Szek-
szárdon született elnöke vehette át.

Az augusztus 20-ai újvárosi ün-
nep nem lehetett volna teljes az 
új kenyér megszentelése nélkül: 
Antal Géza esperes, a társaskör 
egyházi elnöke mondott áldást. A 
Szent István Ház nagytermét csor-
dultig megtöltő tagságot Gyurko-
vics János világi elnök mellett Ács 
Rezső, Szekszárd alpolgármestere 
köszöntötte, majd a korábbi díja-

zott, Horváth István polgármester 
méltatta a társaskörben folyó éle-
tet, külön kiemelve a házban nyá-
ron elvégzett (társadalmi) munkát. 

A mintegy négymillió forint 
értékű felújítás során korszerűsí-
tették a fűtést, új kazánt helyeztek 
működésbe, kicserélték a padló-
burkolatot, a klubszobában pedig 
a világítást cserélték energiataka-
rékosra. A fűtéskorszerűsítés Hor-
váth János szakértelmét, munkáját 
dicséri, de a felújításhoz támoga-
tást nyújtott Szekszárd város ön-
kormányzata és a Murexin is.

Az ünnepségen közreműkö-
dött a társaskör népdalköre, Antal 
Géza megáldotta a felújított Szent 
István Házat, majd a tagságot és a 
vendégeket – köztük a város képvi-
selő-testületének több tagját – szar-
vaspörkölttel kínálták.  - � -
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„Egy emberként egy városért, egy célért”
A városi kitüntetéseket is átadták az államalapítás ünnepén

A belvárosi templomban tartott ünnepi szentmisével vette kezde-
tét augusztus 20-án, a reggeli órákban a városi Szent István-nap 
programsorozata. A misét Bacsmai László katolikus plébános és dr. 
Kaszó Gyula református tiszteletes közreműködésével celebrálták, 
a kenyér szentelését, áldását követően pedig a Csurgó Zenekar kí-
séretében vonultak le a résztvevők a Művészetek Házába, ahol fél 
11-kor kezdetét vette a hagyományos ünnepi közgyűlés.

Az ünnepi eseményen Szekszárd 
alpolgármestere, Ács Rezső kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd 
áttekintést adott az ünnep ezer-
egyszáz éves hagyományáról, tör-
ténetéről. Mint elmondta: minden 
nemzet megmaradásának záloga 
egy egységes célért munkálkodó 
ország megteremtése: a magyar 
új színt, új szokásokat, kultúrát 
hozott Európába, nem szólva a 
messze keletről hozott egyisten-
hitről – fogalmazott. 

Az ezeréves magyar törvénytár 
a Szent István királyunk-alkot-
ta törvényekkel kezdődik, ame-
lyek megalapozták jogrendünket; 
István törvénykönyvei – amint 
azt az alpolgármester hozzátette 
– több mint ezer év távlatából is 
tartást adnak nemzetünk számá-
ra. Első szent királyunk kiszámít-
ható, kemény és következetes volt, 
s, oly módon biztosított nekünk, 
magyaroknak helyet Európában, 
hogy közben megőrizte az ország 
függetlenségét – jelentette ki, majd 
felhívta a �gyelmet arra is, hogy 
1011-ig István már megalkotta 
hazánk közigazgatását, a magyar 

nép pedig megkoronázásával a 
keresztény hitben egyesült Európa 
népeivel, virágzó államot kialakít-
va a Kárpát-medencében. 

Az eltelt ezer év alatt kialakí-
tottuk a magunk összetéveszthe-
tetlenül egyéni kultúráját, amely 
egyszersmind elválaszthatatlan 
része az európai nemzetek sok-
színű közösségének. Meg kell 
találnunk a közös hangot a ben-
nünket körülvevő nemzetek-
kel – mondta Ács Rezső, majd 
feltette a kérdést: vajon még ma 
is ott csengenek-e a fülekben 
István intelmei? Hangsúlyozta 
azt is: fontos, hogy közös ügye-
inkért harcoljunk, s a szavak he-
lyett tettekkel, az ígéretek helyett 
munkával állhatunk csak meg a 
vállalt feladat és embertársaink 
előtt, hiszen, a tetterős embernek 
léteznek saját létfenntartásán túl-
mutató, magasabb rendű céljai is. 
Semmi sem emel fel, csakis az alá-
zat, semmi sem taszít le, csakis a 
gőg és a gyűlölség – idézett szent 
királyunk �ához, Imre herceghez 
intézett intelmeiből az alpolgár-
mester. Kiemelte: István király 

vezetése alatt a közösségbe vetett 
hit és a közös munka hívta életre 
a magyar királyságot. Döntéseit 
ugyanakkor számtalan tényező 
nehezítette – jegyezte meg. Egy-
nek minden nehéz, soknak sem-
mi sem lehetetlen! – idézte beszé-
dében Ács Rezső már Széchenyit, 
majd megjegyezte: erre a szemlé-
letmódra van talán legnagyobb 
szükség a mai Magyarországon, 
s még inkább itt Szekszárdon is. 

Az új kenyér a múlt, jelen és jövő 
szimbóluma, mementója ember-
nek, becsületnek és munkának; a 
kicsinyes politikai taktikák, furká-
lódások ideje lejárt, ma Magyar-
országon csak azok maradhatnak 
talpon, akik egy emberként ké-
pesek küzdeni egy városért, egy 
célért! – zárta beszédét Szekszárd 
alpolgármestere.

Szekszárd város kitüntető díjait 
is átadták az ünnepi közgyűlésen, 
Orbán György előadóművész kon-
ferálásában. 

A Pro Urbe Szekszárd Em-
lékplakettet azok kapják, akik a 

város fejlesztéséhez, társadalmi, 
szociális, kulturális és gazdasági 
életében kiemelkedő és hasznos 
munkát végeztek, egyben hozzá-
járultak a város értékeinek nö-
veléséhez, maradandó eredmé-
nyeket elérve, öregbítve annak 
hírnevét. Az idei évben Matókné 
Kapási Julianna, a Babits Mihály 
Kulturális Központ korábbi igaz-
gatója, jelenlegi munkatársa, a 
Bartina Néptánc Együttes egykori 
táncosa, jelenlegi művészeti veze-
tője kapta a díjat.

A Közjóért kitüntető díjat – me-
lyet azon polgárok, közösségek 
kaphatnak meg, akik/amelyek 
Szekszárd városért kiemelkedő je-
lentőségű tevékenységet folytatnak, 
illetve hozzájárulnak a város orszá-
gos vagy nemzetközi hírnevének 
elmélyítéséhez – ez alkalommal 
öten is átvehették. Az 1997-ben 
alakult Kék Madár Alapítvány; 
Jámbor Attila kajakozó, aki 25 
éves pályafutása során három vi-
lágbajnoki és két Európa-bajnoki 
címmel is büszkélkedhet; Mosonyi 

Pál, a szőlőművelés és borkészítés 
nagyüzemi technológiája minden-
tudója; Friedmann Tamás, a szek-
szárdi székhelyű PLAN-ÉTA Építő 
és Vállalkozó K�. ügyvezetője; va-
lamint ugyanezen kitüntetéssel is-
merték el a Szekszárdi Liszt Ferenc 
Zeneiskolát is.

A Szekszárd Javáért kitüntető 
címet azon szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű magyar vagy kül-
földi vállalkozás veheti át, amely 
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Bartina Néptánc Együttes egykori 
táncosa, jelenlegi művészeti veze-
tője kapta a díjat.

A Közjóért kitüntető díjat – me-
lyet azon polgárok, közösségek 
kaphatnak meg, akik/amelyek 
Szekszárd városért kiemelkedő je-
lentőségű tevékenységet folytatnak, 
illetve hozzájárulnak a város orszá-
gos vagy nemzetközi hírnevének 
elmélyítéséhez – ez alkalommal 
öten is átvehették. Az 1997-ben 
alakult Kék Madár Alapítvány; 
Jámbor Attila kajakozó, aki 25 
éves pályafutása során három vi-
lágbajnoki és két Európa-bajnoki 
címmel is büszkélkedhet; Mosonyi 

Pál, a szőlőművelés és borkészítés 
nagyüzemi technológiája minden-
tudója; Friedmann Tamás, a szek-
szárdi székhelyű PLAN-ÉTA Építő 
és Vállalkozó K�. ügyvezetője; va-
lamint ugyanezen kitüntetéssel is-
merték el a Szekszárdi Liszt Ferenc 
Zeneiskolát is.

A Szekszárd Javáért kitüntető 
címet azon szekszárdi székhelyű 
vagy telephelyű magyar vagy kül-
földi vállalkozás veheti át, amely 

tevékenységével hozzájárul a vá-
ros országos, illetve nemzetközi 
hírnevének öregbítéséhez. Az 
idei díjazottak: az Elektrolit Kft., 
melyet alapításától kezdve Sebes-
tyén Gyula és felesége vezet; a V 
& Periko Kft., amely építőipari 
és ingatlanhasznosítási ágazato-
kat felölelő tevékenységet foly-
tat; valamint a méltán híres Kávé 
Háza üzemeltetője, a Caffé Dal 
1927 Kft. is.

Nemzeti ünnepünkön a Klézli 
János Nívódíj a Szekszárdi Né-
metségért díj is átadásra került. 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat idén a szekszárdi 
Wunderland Német Nemzetiségi 
Óvoda vezetőjének, Simon Attilá-
nénak adományozta a díjat magas 
színvonalú szakmai, valamint a 
kiváló pedagógusközösség kiala-
kításában kifejtett áldozatos mun-
kájáért. 

Az elismerést a német nemzeti-
ségi önkormányzat elnökétől, dr. 
Józan-Jilling Mihálytól vehette át 
a kitüntetett. 

Az ünnepi eseményen a Szek-
szárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat Roma Nívódíját is 
kiosztották: az elismerést a térségi 
televíziózás meghatározó személyi-
ségének, a szekszárdi PTE IGYK-n 
oktató Kindl Gábornak ítélték oda. 
A televíziós szakember nevéhez kö-
tődik például a 15 éves múlttal bíró 
Pop Mikulás fantázianevű rendez-
vény is, amely minden évben várja 
a roma származású, a sérült és a 
magukat épnek valló �atalokat. A 
díjat Sárközi János József, a Szek-
szárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke adta át. 

2014. augusztus 20 – kitüntetettjeink Horváth István polgármester
és Ács Rezső alpolgármester társaságában
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Ezrek koccintottak – eredményhirdetés szeptemberben

Szekszárd nyerte el tavaly a Legkedveltebb Borvidéki Település cí-
mét, s a megyeszékhely a Koccintás 2014 elnevezésű versenyen a 
cím megvédéséért szállt harcba.

A nemzeti ünnep estéjén a 
Prométheusz parkba várták a 
koccintókat, akiknek poharait 26 
szekszárdi borász, termelő töltötte 
meg a szekszárdi hegy levével. Az 
augusztus 20-i városi ünnep egyik 
kísérő rendezvényének résztvevőit 
Ács Rezső köszöntötte. 

Az alpolgármester hangsúlyoz-
ta: a 2011-ben indult országos 
akció célja elsősorban a borfo-
gyasztás népszerűsítése, a hagyo-
mányosnál játékosabb formában, 
de az sem mellékes, hogy ez a ren-
dezvény a barátság, az összetarto-
zás erősítésére is jó alkalom. 

Néhány perccel 20 óra után az-
tán Ács Rezső megadta a jelet, és 
ezrek emelték magasba egyszerre 

poharaikat, hogy elkészülhessen 
a koccintók létszámát igazoló 
hivatalos fotó. A szekszárdi ren-
dezvény hírét a poharak össze-
koccanása pillanatában felbocsá-
tott postagalambok vitték szét az 
országban.

Szekszárd 2012-ben csatlako-
zott a kezdeményezéshez, akkor 
a Garay téren közel 1300-an koc-
cintottak. 

Az elmúlt évben az eső ellené-
re is mintegy háromezren emel-
ték magasba borospoharaikat a 
Prométheusz parkban. 

A Koccintás 2014 verseny ered-
ményét legkorábban szeptember 
végén hirdetik ki.

 Fekete László

A hegy levét ingyen biztosító 
termelők, pincészetek: 
Bodri Pincészet, Dúzsi Tamás 
Pincéje, Eszterbauer Borászat, 
Fekete Borpince, Ferger-Mó-
dos Borászat, Fritz Pincészet, 
Heimann Családi Birtok, Ka-
rácsonyi Pince, Lajvér Borház, 
Márkvárt Pince, Merfelsz Pince, 
Mészáros Borház, Neiner Csa-
ládi Pince, Németh János Pin-
cészet, Prantner Pince, Remete 
Bor, Sárosdi Pince, Schieber Pin-
cészet, Sebestyén Pince, Szobosz-
lay Pince, Takler Pince, Toronyi 
Pince, Tüske Pince, Twickel Sző-
lőbirtok, Vesztergombi Pince, 
Vida Családi Borbirtok.
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A kitüntetettek nevében Ma-
tókné Kapási Julianna mondott 
köszönetet a megtisztelő elis-
merésekért. Kiemelte: Szekszárd 
igen gazdag város, hiszen olyan 
közösségei, civil szervezetei, 
gazdasági szereplői vannak, akik 
a város javát szolgálják és hozzá-
járulnak a kulturált közösségi lét 
fejlődéséhez. Megjegyezte: hol-
nap valamennyi díjazott folytat-
ja munkáját hittel, elkötelezett-
séggel, a város pedig továbbra is 
számíthat rájuk. 

Az ünnepi zárásaként Szek-
szárd polgármestere, Horváth 
István szólt az egybegyűltekhez, 
megköszönve a részvételt, egyben 
méltatva a Babits Mihály Kultu-
rális Központ kollegáinak az ün-

nepség megszervezésében nyúj-
tott áldozatos munkáját. Ahogy 
fogalmazott: a város büszke lehet 
arra, hogy kiváló személyiségek 
tesznek rengeteget azért, hogy 
Szekszárd szellemi öröksége híres 
legyen a városban és azon túl is. 
A díjazottak tetteire pedig – tette 
hozzá – történelmi léptékkel lehet 
visszatekinteni. 

A Szent István napi rendezvé-
nyen Horváth István polgármes-
ter megszegte az ünnepi kenyeret, 
majd a közgyűlés tagjai a díjazot-
takkal átvonultak a Szent István té-
ren álló, első királyunkat ábrázoló 
emlékműhöz, ahol többek között 
Horváth István polgármester, Ács 
Rezső alpolgármester, dr. Haag 
Éva alpolgármester, valamint Hor-

váth Kálmán megyei kormány-
megbízott helyezte el az emlékezés 
koszorúit.

Államalapító Szent István ki-
rály napján a programok sorát 20 
órakor a „Koccint az ország” ren-

dezvény, majd 21 órától a Székely 
Dózsa György című táncszínházi 
előadás színesítette – majd az el-
maradhatatlan tűzijáték zárta. 

 Gyimóthy Levente

Programözön augusztus 30-án
Több szervezet és számos, nem-
rég megnyílt attrakció tulajdo-
nosa, üzemeltetője fog össze 
augusztus 30-án, a nyár utolsó 
szombatján: a szervezők egy jö-
vőbe mutató együttműködést 
kívánnak elindítani, „Fedezd fel 
Szekszárdot!” címmel egy több 
elemből álló érdekes program-
sorozatot kínálnak a helyiek és 
az ide látogató vendégek számá-
ra – közölte az említett program 
apropóján megrendezett sajtó-
tájékoztatón Berlinger Attila, a 
Szekszárd és Térsége Turisztikai 
Közhasznú Egyesület titkára.

A polgármesteri hivatalban tartott 
eseményen az is kiderült: a ren-
dezvénysorozat augusztus 30-án 
16 órakor indul útjára, amikor is a 
Vármegyeházán megnyílik a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum kiál-
lítása. A kiállítótér egy ideje már 
készen áll, csupán bizonyos admi-
nisztratív okok, illetve az épületnél 
fellépő többszöri tulajdonosváltás 
következtében húzódott a tárlat 
birtokba vétele. A kiállítóteret az-
nap Ács Rezső, Szekszárd alpol-
gármestere, valamint Ódor János, 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
igazgatója adja át az ünnepélyes 
megnyitó keretében. 16.15-től kor a 
Kodály Zoltán: Háry János kereszt-
metszet című előadását láthatják az 
érdeklődők. A megyeháza földszin-
ti kiállításai aznap 16 órától 20 órá-
ig ingyenesen megtekinthetők.

A programok sora itt nem áll 
meg, hiszen 17 órakor nagyszabá-
sú futó- és kerékpárverseny star-
tol a Vármegyeháztól, „Fedezd fel 
Szekszárdot gyalog és kerékpárral” 
megnevezéssel, melynek főszerve-
zője a Borvidék Futóegyesület. A 
sportesemény Szekszárd belváro-
sában és belterületén zajlik majd, 
ahol a résztvevőknek a rajtnál ka-
pott térképen feltüntetett ellenőr-
zőpontokat kell megkeresniük. Az 
útvonal Szekszárd nevezetes hely-
színeit érinti, az indulók tetszés 
szerint egy rövidebb, 5-6 km-es, 
valamint egy 15-18 km hosszúsá-
gú távot is bejárhatnak. A kerék-
párosoknak további három elle-
nőrzőpont és egy kb. 30 km-es táv 
áll rendelkezésre, akiknek rajtja 
szintúgy a Vármegyeháza kapual-
jától indul. 



72014. augusztus 24. 2014. augusztus 24.

dezvény, majd 21 órától a Székely 
Dózsa György című táncszínházi 
előadás színesítette – majd az el-
maradhatatlan tűzijáték zárta. 

 Gyimóthy Levente

Programözön augusztus 30-án
Több szervezet és számos, nem-
rég megnyílt attrakció tulajdo-
nosa, üzemeltetője fog össze 
augusztus 30-án, a nyár utolsó 
szombatján: a szervezők egy jö-
vőbe mutató együttműködést 
kívánnak elindítani, „Fedezd fel 
Szekszárdot!” címmel egy több 
elemből álló érdekes program-
sorozatot kínálnak a helyiek és 
az ide látogató vendégek számá-
ra – közölte az említett program 
apropóján megrendezett sajtó-
tájékoztatón Berlinger Attila, a 
Szekszárd és Térsége Turisztikai 
Közhasznú Egyesület titkára.

A polgármesteri hivatalban tartott 
eseményen az is kiderült: a ren-
dezvénysorozat augusztus 30-án 
16 órakor indul útjára, amikor is a 
Vármegyeházán megnyílik a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum kiál-
lítása. A kiállítótér egy ideje már 
készen áll, csupán bizonyos admi-
nisztratív okok, illetve az épületnél 
fellépő többszöri tulajdonosváltás 
következtében húzódott a tárlat 
birtokba vétele. A kiállítóteret az-
nap Ács Rezső, Szekszárd alpol-
gármestere, valamint Ódor János, 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
igazgatója adja át az ünnepélyes 
megnyitó keretében. 16.15-től kor a 
Kodály Zoltán: Háry János kereszt-
metszet című előadását láthatják az 
érdeklődők. A megyeháza földszin-
ti kiállításai aznap 16 órától 20 órá-
ig ingyenesen megtekinthetők.

A programok sora itt nem áll 
meg, hiszen 17 órakor nagyszabá-
sú futó- és kerékpárverseny star-
tol a Vármegyeháztól, „Fedezd fel 
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sában és belterületén zajlik majd, 
ahol a résztvevőknek a rajtnál ka-
pott térképen feltüntetett ellenőr-
zőpontokat kell megkeresniük. Az 
útvonal Szekszárd nevezetes hely-
színeit érinti, az indulók tetszés 
szerint egy rövidebb, 5-6 km-es, 
valamint egy 15-18 km hosszúsá-
gú távot is bejárhatnak. A kerék-
párosoknak további három elle-
nőrzőpont és egy kb. 30 km-es táv 
áll rendelkezésre, akiknek rajtja 
szintúgy a Vármegyeháza kapual-
jától indul. 

A műemlék épület mellett talál-
ható borkút hosszú évek óta vár 
arra, hogy a belvárosba látogatók 
birtokba vehessék: ez ügyben is 
jó híreket kaptunk, hiszen aznap, 
17.30-kor ünnepélyesen megnyit-
ja azt Ács Rezső alpolgármester 
és Bálint Zoltán, a Szekszárdi Va-
gyonkezelő K�. igazgatója. A bor-
kút 21 óráig valamennyi érdeklő-
dő számára nyitva tart. A Garay 
Élménypince kiállításának megte-
kintésére szolgáló jegy lehetőséget 
teremt akár a Pincében akár a Bor-
kútnál egy dl bor elfogyasztására. 

A folytatásban este nyolckor a 
Szekszárdi Gitárkvartett ad elő 
reneszánsz és barokkos hangulatú 
műveket, a nemrég megnyílt Ga-
ray Élménypince pedig 20-tól 23 
óráig áll rendelkezésre az ott talál-
ható kiállításokkal és természete-
sen a borkóstolókkal egyaránt. 

A Stumpf Bence által tervezett 
„Visit Szekszárd” logók, emblémák 
alatt zajló programok több szereplő 
összefogásában, a Szekszárd és Tér-
sége Turisztikai Közhasznú Szerve-
zet koordinálásában szerveződnek, 
a futó- és kerékpárverseny országos 
beharangozójaként pedig még egy 
kis�lm is készült az ismert videó-
megosztó portálra a Stumpf testvé-
rek, Bence és Bálint prezentálásában. 

A tájékoztatón Ódor János mú-
zeumigazgatótól megtudhattuk: a 
Vármegyeháza újabb öt kiállítással 
bővül. A kiállítóterek magukban 
foglalják a már meglévő három 
emeleti tárlatot (Mattioni Eszter 
Emlékkiállítás, Esze Tamás Emlék-
szoba, Vármegyeháza világa tárlat), 
melyekhez a földszinten a Tájak, te-
lepülések, emberek – a 19. századi 
Tudástár c. kiállítás, amelyhez Háry 
János �gurája is csatlakozik, aki vé-
gigkalauzolja a látogatókat. 

A kaputól balra, egy moziterem-
ben az apátság történeti változása-
it tekinthetik meg a látogatók, de 
egy Pollack-terem is kialakításra 
került, tisztelegve a megyeháza 
építészének munkássága előtt. 
Időszaki kiállítóterem, sőt, egy, az 
1844-ben Szekszárdon előkerült 
római szarkofágot másolatában 
bemutató terem is várja a múlt 
iránt érdeklődőket, mindezen túl 
pedig a bencés apátság történetét 
felvonultató kiállítás is helyet ka-
pott a belső romkert mellett. 

A múzeumigazgató arról is 
szólt, hogy a kiállítóterek augusz-
tus 30-ától, hétfő kivételével 10-
től 17 óráig folyamatosan nyitva 
tartanak. 

A közgyűjtemény vezetője kö-
szönetet mondott Szekszárd ön-
kormányzatának, amely felvállalta 
a kiállítás működési költségét: en-
nek eredményeként tíz részfoglal-
koztatású munkahely is létrejött, a 
dolgozók közül hárman megválto-
zott munkaképességűek. 

A Szekszárdi Vagyonkezelő K�. 
és a múzeum között emellett meg-
állapodás született a közös jegyár-
ról: 1000 Ft-ért mind a Vármegye-
házán lévő emeleti és földszinti 
kiállítások, mind az élménypince 
látnivalói megtekinthetőek.

A Szekszárdi Vagyonkezelő K�. 
igazgatója, Bálint Zoltán szólt a 
borkút üzemeltetésének átvételéről. 
Amint az tudható, a kút működte-
tése 2010-ig a Vármegyeházából 
történt, de mivel ott a tulajdonosi 
összetétel megváltozott, döntés 
született arról, hogy a Garay Él-
ménypince átépítése kapcsán a vá-
ros saját kezébe veszi annak műkö-
dését, az Élménypincéből irányítva 
a kültéri létesítményt. Ez az átépítés 
új műszaki megoldással járt, de így 
minden tekintetben a szekszárdi 
bor hírnevéhez méltóan működhet 
a város borkútja – szögezte le Bá-
lint Zoltán, aki arra is kitért, hogy 
a kút működtetése nyilván nem 
automatikus, tehát várják csopor-
tok jelentkezését és természetesen 
minimális létszámhoz kötik a kút 
használatát. Aki megvásárolja a 

700 forintos Élménypince-belépőt, 
az a borkútnál is kap poharat és 
ott is elfogyaszthatja nedűjét, ám 
a Pincében is rendelkezésére áll a 
borkóstolás lehetősége – tudhattuk 
meg a vagyonkezelő vezetőjétől. 

A futó- és kerékpárverseny 
kapcsán már Márkus István tá-
jékoztatta a jelenlévőket, aki el-
mondta: a nevezők a rajtot köve-
tően útikönyvet és várostérképet 
is kapnak, így a rajt pillanatában 
már tudni fogják, milyen ponto-
kat kell érinteniük a város bel- és 
külterületén, mind a hosszabb (15 
pontból álló), mind pedig a rövi-
debb (6 pontból álló) szakaszon. 
A szervezők célja egyébként, hogy 
a város legszebb, legfrekventál-
tabb pontjait mutathassák meg az 

ország más tájegységeiről érkező 
vendégversenyzőknek – és persze 
a szekszárdiaknak is. 

Lesz időmérés, 15 ponton elle-
nőrző elektronikus chipek, nem 
beszélve az ajándék pólóról, befutó-
éremről és Németh János pincésze-
tének borkülönlegességéről – tette 
hozzá az elmondottakhoz Márkus.

A Béla király téren zajló rendez-
vények – ahogy azt Berlinger Attila 
közölte – a belváros funkcióbővítő 
pályázatához kapcsolódó, Művé-
szetek Fesztiválja című program-
sorozat részét képezik. A felújított 
belváros népszerűsítésére október-
ben és novemberben is terveznek 
programokat (pl. Márton-napi 
rendezvények, illetve az új Piactér 
átadását követő rendezvények), az 
év végén pedig hivatalosan is lezá-
rul a pályázat. Ammianus
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Fotópályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megbízásából a Garay Pin-
ce (a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.) 
fotópályázatot hirdet „Barangolás 
a Szekszárdi Borvidék dűlői között” 
címmel. A pályázat célja a Szekszárdi 
Borvidék dűlőinek, szőlőtermő terü-
leteinek művészi színvonalú bemu-
tatása, különös tekintettel a szurdi-
kokra (löszfalakra) és a tanyákra.

Pályázati feltételek:
• A nevezési díj befizetése.
•  Minden pályázó maximum 20 saját 

készítésű digitális vagy digitalizált sa-
ját fotóval indulhat, melyekből a  szur-
dikokat  (löszfalak)  és a tanyákat mi-
nimum 4-4 fényképpel kell bemutatni.

•  A beküldött képek a szekszárdi bor-
vidék dűlőit, szőlőtermő területeit 
bemutató JPG kiterjesztésű, keret nél-
küli, legalább 3 Mpixel, de legfeljebb 8 
Mpixel  felbontású tájképek lehetnek.

•  A pályázat nyitott, nemtől, kortól, 
lakóhelytől függetlenül , részt vehet 
amatőr és pro� fotós egyaránt.

•  A pályázaton manipulált képek 
nem indulhatnak. Nem számítanak 
manipulációnak a hagyományos fo-
tográ�ai korrekciók, így a színek, tó-
nusok és a fényerő beállítása illetve a 
felvétel közben keletkezett technikai 
hibák eltávolítása. Manipulációnak 
számít és kizárást von maga után a 
képek mondanivalójának megvál-
toztatása, azaz a képi elemek utóla-
gos hozzáadása.

•  A sorozatban minden kép külön al-
kotásnak számít.

•  A pályázó kizárólag saját eredeti 
szerzői alkotásával pályázhat. (E fel-
tétel megsértése esetén a pályázat ér-
vénytelenné válik, és a pályázó díjat 
nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást 
követően válik ismertté, akkor a 
pályázó köteles a díjat visszaszolgál-
tatni. Minden díjazott alkotás eseté-
ben, az eredményhirdetést követő-
en a pályázat meghirdetője bekéri 
az adott kép nagyfelbontású, magas 
minőségű, eredeti változatát.)

•  pályázó hozzájárulását A adja ahhoz, 
hogy a benyújtott képet kiíró a szer-
zői jogok tiszteletben tartása mellett 
ellenszolgáltatás nélkül felhasználja, 
publikálja.

•  A kép készítésének ideje a 2012. év-
nél régebbi nem lehet.

Regisztráció menete:
•  Regisztrációs lap kitöltésével és visz-

szaküldésével.
Nevezés részletei:
Nevezési díj: 2500 Ft/ pályázó bekül-
dött képek számától függetlenül.
A nevezési díjat banki átutalással az 
OTP 11746005-20074535 sz. számla-
számra, vagy a készpénzbe�zetéssel a 
Szekszárd Vagyonkezelő K�. irodájá-
ban (7100 Szekszárd Bezerédj I. u. 2., 
tel.: 74/510-422) lehet be�zetni,legké-
sőbb augusztus 31-ig. 
A beazonosítatlan utalásokat vagy 
banki be�zetéseket nem áll módunk-
ban visszautalni.

A közlemény rovatba minden pályá-
zónak feltétlenül fel kell tüntetnie a 
regisztráció során kapott azonosító 
számát.
A fotókat CD-n a Szekszárd Vagyon-
kezelő K�. 7100 Szekszárd Bezerédj 
I. u. 2. címre kell ajánlott küldemény-
ként beküldeni, vagy személyesen 
leadni. A lemezen fel kell tüntetni a 
pályázat címét, a kép címét, a készítés 
időpontját és a regisztrációs számot.
A pályázat kiírója a hozzá beküldött 
fotókat nem őrzi meg, nem tárolja, és 
nem küldi vissza se elektronikusan, se 
postai úton, felelősséget e tekintetben 
nem vállal.

Határidők:
Beküldési határidő:
augusztus 31. 12 óra
Eredményhirdetés: szeptember 18. és 
21. között, a Szekszárdi Szüreti Napok 
rendezvénysorozat keretében.

Díjazott fotók megjelenítése: 
szeptember 18. és 21. között a Szek-
szárdi Szüreti Napok rendezvénysoro-
zat keretében megrendezett kiállításon, 
valamint a www.vagyonkezelok�.hu, 
a www.garaypince.hu és a 
www.szekszard.hu honlapokon.

A nyertesek jutalma:
Szakmai zsűri döntése alapján első, 
második és harmadik helyezetteket ju-
talmazzuk.
Fődíj: szállásutalvány egy 2 éjszakás 
wellness hétvégére 2 fő részére,

2. díj:  1 hetes üdülés 2 fő részére a 
Szekszárdi Vagyonkezelő K�. 
üzemeltetésében lévő Harkányi 
v. Gunarasi vendégházában,

3. díj: borkóstoló 2 fő részére a Szek-
szárdi Garay ÉlményPincében.
Szerzői és felhasználói jogok
•  A pályázaton résztvevő a pályamű(-

vek) beküldésével automatikusan 
elfogadja a kiírás feltételeit, és kije-
lenti, hogy a kép(ek)et ő készítette, 
és rendelkezik a közlés jogával.

•  A pályázó tudomásul veszi, hogy a 
beadott kép(ek) elkészítésével és nyil-
vános bemutatásával okozott esetle-
ges személyiségi és szerzői jogsérté-
sekért minden felelősség a pályázót, a 
szerzőt terheli, beleértve a jogsértés-
sel bekövetkező anyagi felelősséget is.

•  A pályázat benyújtói a pályamunká-
hoz fűződő szerzői jogaik alapján az 
alábbi keretek között adnak a kiíró 
részére felhasználási engedélyt:

•  A pályázat kiírója jogosult a pá-
lyaművek felhasználására a Szek-
szárdi Borvidék népszerűsítésével 
kapcsolatban kiadott kiadványaiban, 
internetes felületein.

•  A kiíró jogosult a mű(vek) nyilvános-
ságra hozatalára, továbbá a kiállításhoz 
szorosan kapcsolódó katalógus, prog-
ramfüzet, internetes felület, reklám stb. 
keretében megjelentetni azokat.

•  A pályázók által megadott elérhető-
ségeket a pályázat kiírója adatbázi-
sában regisztrálja, azokat harmadik 
személynek csak a pályázó külön 
beleegyezésével adja ki.

Bemutatkozik
a Garay Élménypince!

Vendégünk a Tringa Borpince 
és a Fritz Borház.

Fritz Borház:
• Decsi Zöld Szagos 2013
• Kadarka fehér 2013
• Kékfrankos 2008
• Merlot 2011
Tringa Borpince:
• Fuxli 2013
• Blauburger 2013
• Diablo 2008
• Merlot 2009
Belépő: 4.900Ft

Szeptember 6. (szombat) 19.00 óra
Jegyek csak elővételben!
Asztalfoglalás: +36-20/215-9396,
E-mail: garaypince@garaypince.hu
Cím: Szekszárd, Garay tér 19.
Web: www.garaypince.hu

A belépő tartalmazza az est folyamán felszolgált ételek, és italok árát.
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Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.
I. Önkormányzat, közigazgatás
Január 5.
A Szent István-házzal szemközti parkos 
területen felavatták a 2. világháború után 
város-unkban és a megyében letelepült bu-
kovinai székelyek emlékhelyét, amely Törő 
György hat kopjafából készült alkotása. A 
legvastagabb oszlopon ez áll: „Hazaértünk”. 
Szegedi Dezsőné, a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete elnöke és Horváth 
István polgármester beszédet mondott a 
meghatott egybegyűltek előtt.

Január 17.
A közgyűlés módosította a megyei könyv-
tár és a megyei múzeum alapító okiratát, 
mivel január 1-jétől az önkormányzat 
fenntartásába kerültek, a feladat ellátásá-
hoz rendelkezésre álló személyi, tárgyi és 
pénzügyi feltételek egyidejű átadásával.

Január 17-18.
Hagyományosan nívós programokkal tisz-
telgett díszpolgára, Mészöly Miklós író 
előtt Szekszárd városa és a Mészöly Miklós 
Egyesület azon az emléknapon, amelyen a 92 
éve született alkotó munkásságát idézték fel. 
Az alkalom előrendezvényén vers- és pró-
zamondó versenyt rendeztek, délután pedig 
Polcz Alaine-ről, a hitvesről készült �lme-
ket vetítettek. Az Illyés Gyula Karon Sopsits 
Árpád rendező Mészöly és a �lm címmel 
tartott �lmrészletekkel gazdagított előadást. 
Az emléknapon köszöntőt mondott Csil-
lagné Szánthó Polixéna humánbizottsági 
elnök, Heilmann Józsefné, a Garay János 
Gimnázium igazgatója és Jankovics József 
irodalomtörténész. Ezt követően három 
korábbi Mészöly-díjas, Péterfy Gergely 
író, Szkárosi Endre és Zalán Tibor köl-
tő idézte az életművet. Szörényi László, 
a Mészöly Miklós Egyesület elnöke adta 
át Győr�y Ákos írónak a Mészöly-díjat, 
míg a város díját, a Mészöly Miklós Em-
lékplakettet Csillagné Szánthó Polixénától 
vette át Németh Judit. Az ünnepségen köz-
reműködtek a Mészöly Miklós vers- és pró-
zamondó verseny díjazottjai, azután Pató 
Lili és Barsi Orsolya (ének), Lányi Péter 
zongoraművész, a Szekszárdi Gárdonyi 
Zoltán Református Együttes Naszladi Ju-
dit vezényletével. Tenorszólót énekelt Lem-
le Zoltán, közreműködött Lozsányi Tamás 
zongoraművész. Délután az író szülőházá-
nál dr. Gaál Zsuzsanna, a 2012. évi emlék-
plakett kitüntetettje idézte az írót, majd a 
koszorúzást követően az Irodalom Háza 
Mészöly Miklós Emlékházban tartott 
beszélgető, emlékező délutánon Szörényi 
László és Jankovics József irodalomtörté-
nészek szóltak az alkotásokról, beszélgettek 
a kitüntetettekkel.
Az emléknap hagyományosan Alaine könyv-
tombolájával ért véget. Az emléknap főszer-
vezője ez évben is Pócs Margit volt.

Január 18. 
Szekszárdon mintegy 5600 lakás távhőszol-
gáltatási díja 10%-kal mérséklődik, jelen-
tette ki közös sajtótájékoztatóján Horváth 
István polgármester és Csukle Tibor, az 
Alfa Nova K�. üzemvezetője. A januári 
számla már a csökkentett díjat tartalmazta.

Január 19.
Szekszárd város közgyűlése 2009-ben csatlako-
zott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, 
megalakítva a Szekszárdi Klímakört, amelyet 
a Zöldtárs Alapítvány koordinál. Azóta a vá-
ros klímastratégiát és -alapot hozott létre. Baka 
György alapítványi elnök a megyeszékhelyen 
megrendezett konferencián hangsúlyozta, 
hogy a környezettudatos hozzáállást, a kör-
nyezet megóvását mindenkiben erősíteni kell. 
Antal Z. László, az országos szövetség elnöke 
elismerését fejezte ki Szekszárd városnak, ami-
ért évi 4 millió forinttal támogatja a mozgal-
mat, ennek eredményeképpen „sok embert 
megszólítottak, és sok program megvalósult”.

Január 26.
Csengey Dénes író, költő, születésének 60. 
évfordulóján Szekszárd város önkormány-
zata és a Nemzeti Fórum Megyei Szerveze-
te vers- és prózamondó versenyt rendezett. 
Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, a 
Nemzeti Fórum Egyesület elnöke a városhá-
za dísztermében emlékbeszédében méltatta 
a �atalon elhunyt író munkásságát, majd 
Müller Ernő főszervező, a Nemzeti Fórum 
megyei elnöke elevenítette fel Szekszárd ne-
ves szülöttének életútját. Csillagné Szánthó 
Polixéna humán bizottsági elnök ünnepi 
beszédében kiemelte: „Csengey szeretet által 
motiválva cselekedett s nyílt, őszinte ember 
volt, akiről korai halála miatt számos kérdés 
megválaszolatlan maradt.” Végül Németh 
Judit és Dicső Zsolt �atalkori emlékeket 
idézett. A verseny 1. (Balogh Márton) és 
3. (Mikó Zsuzsanna) helyezettje az I. Béla 
Gimnáziumból érkezett (felkészítő: Kis Pál 
István), a 2. pedig Szanyó Veronika a Garay 
Gimnáziumból, Báló Marianna vezetésével.

Február 4.
Sajtótájékoztatón jelentette be Horváth István 
polgármester, hogy a történelmi városmag, a 
Béla király tér, a vármegyeháza kertje, valamint 
a piactér átépítése a kormány által kiemelt pro-
jektek közé tartozik, ezt példázza a 300-300 
millió forint önerő kiegészítés. A két beruházás 
összesen 2,5 milliárd forintba kerül. 

Február 26.
A város ékszerdoboza ismét a kultúra, a 
családi ünnepek otthona lesz, hangzott el a 
Művészetek Háza műszaki átadásán, amely-
lyel megkezdődött az Agóra program utolsó 
fázisa. Az átadáson Ács Rezső alpolgármester 
és Matókné Kapási Julianna, a Babits Mihály 
Kulturális Központ és Agóra Művészetek 
Háza igazgatója mondott köszöntő beszé-
det. A műszaki átadáson részt vett Kerekes 
László, a városfejlesztő k�. vezetője és Istenes 
István, a ZÁÉV termelési igazgatója is.

Február 27.
A város vezetősége legjelentősebb cégeit, 
adó�zetőit hívta 6. alkalommal évösszegző, 
előretekintő a fórumára, amelyen Horváth 
István polgármester az elvégzett feladatok-
ról, az indulás előtt álló és jövőbeni beruhá-
zásokról, fejlesztésekről, pályázatokról adott 
áttekintést. Ács Rezső alpolgármester a mű-
ködésről beszélt, a bevételi és kiadási oldalt 
elemezte. Kiemelte, hogy a cégektől érkező 
1,7 milliárd forint adóbevétel a működés és 
fejlesztés zökkenőmentességét biztosította.

Március 1.
Aláírták azt a megállapodást, amelynek értel-
mében az állam Szekszárd Megyei Jogú Város 
terheit 3 milliárd 529 millió forinttal csökken-
tette. Horváth István polgármester bejelen-
tette, hogy e lépéssel a város adósságállomá-
nya 2,5 milliárd forintra csökkent. Ács Rezső 
alpolgármester, aki a megállapodást a város 
részéről aláírta, kiemelte, hogy Szekszárd az 
adósságállományt vagyonba forgatta át, cé-
geket vásárolt, hozott létre, infrastruktúrával 
látta el az ipari parkot. Az idő bizonyította, 
jól döntöttek, amikor belevágtak a komoly 
összegeket igénylő beruházásokba.

Március 2.
A 3. alkalommal megtartott Közéleti fórum 
résztvevői – intézmények, civil szervezetek, 
sportegyesületek vezetői, egyházak, orvosok, 
városi kitüntetettek voltak vendégei Szek-
szárd önkormányzata vezetőinek. Ács Rezső 
alpolgármester a városgazdálkodásról, Hor-
váth István polgármester a belváros rehabi-
litációjáról, az intézményekben történt 280 
millió forintos értékben megvalósult beruhá-
zásokról, a 600 milliós, pályázati stádiumban 
levő fejlesztésekről és egyebek mellett az 5 
milliárdos költségű vízbázis kiépítéséről szólt.

Március 3.
Élménypincévé alakítják a 680 négyzet-
méteres Garay-pince rendszerét – hangzott 
el Horváth István polgármester és Bálint 
Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő K�. igaz-
gatója sajtótájékoztatóján. A felújításra az 
Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív 
Programjában pályáztak és 198 millió forint-
támogatást nyertek el 100%-os intenzitással.

Március 19-22.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű K�. és a 
Szekszárdi Sportközpont NK�. a Víz világ-
napja alkalmából 13. alkalommal szervezett 
nagy érdeklődéssel kísért egyhetes prog-
ramsorozatot a fedett uszodában. 24-én a 
Sportélmény Alapítvány és a vízmű közös 
rendezésében sor került a Töltésfutásra is.

Március 20.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon 
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes 
adta át dr. Soczó László rendőr-főkapitány-
nak a minden tekintetben megfelelő gyer-
mekbarát meghallgató szoba átvételéről 
szóló tanúsítványt. Az átadáson megjelent 
Tóth Ferenc kormánymegbízott és dr. Haag 
Éva alpolgármester.

Március 31.
A Föld órájának elsötétítő programjába vá-
rosunk ismét bekapcsolódott, s a belváros 
dísz- és közvilágítását egy órára lekapcsol-
ták, egyetértve az energiatudatos életmód 
fontosságával.

Április 5.
Egy pályázat eredményeképpen 15 speciális 
ággyal és 8 kompresszoros matraccal gya-
rapodott a Tolna Megyei Integrált Szociális 
Intézmény. 4-4 Palánkra, az idősek ott-
honába került, amelyeket Soltész Miklós 
államtitkár, Posta Zoltán intézményvezető 
és Horváth István polgármester adott át Pál 
Mária otthonvezetőnek.

Április 11.
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ság szervezésében Szekszárd város és Tolna 
megye meghívására városunkba látogatott 
Ilan Mor, Izrael magyarországi nagykövete, 
aki találkozott a vezetőkkel, sajtótájékozta-
tót tartott, majd a Dienes iskola diákjainak 
műsora után képeskönyvet adott a gyere-
keknek, valamint az Eszter Izraelben című, 
a képekből készült kiállítást nyitotta meg. A 
nap folyamán találkozott Tóth Ferenc kor-
mánymegbízottal, László-Varga Zsuzsa fő-
igazgatóval, Puskás Imre megyei közgyűlési 
elnökkel, Horváth István polgármesterrel és 
Friedmann Tamással, a baráti társaság el-
nökével. Délután Modern Izrael témában 
előadást tartott a PTE Illyés Gyula Karán. 
A látogatás a Vállalkozói Szalonban ért vé-
get, ahol a nagykövet Izrael, a startra kész 
nemzet címmel tartott előadást.

Április 20.
A Rendőrség napja megyei rendezvényén 
szekszárdi rendőrök is elismerésben része-
sültek. A szekszárdi közgyűlés által adomá-
nyozott az Év rendőre kitüntetést Gyergyói 
Tamás főhadnagy és Horváth Ervin zász-
lós vehette át. A közgyűlés Boros Tibor 
zászlóst dicséretben részesítette. A megyei 
közgyűlés és a megyei rendőr-főkapitány-
ság Szabácsy Szabolcsnak adományozta az 
Év rendőre címet.

Április 20.
Mintegy 350 millió forintot költött a város 
az út- és járdahálózat felújítására, jelen-
tette ki Horváth István polgármester az 
egyik helyszínen, a Mérey utcában.

Május 1.
A kulturális központ rendezésében a kitűnő 
kora nyári időben színes programok várták 
a Prométheusz parkba látogatókat a Városi 
majálison.

Május 17-20.
Szekszárdi Pünkösdölés címmel 4 napon át 
magas színvonalú programokat láthattak az or-
szágból és külföldről hozzánk látogató érdeklő-
dők. A megnyitón Horváth István polgármes-
ter méltatta a helyi német önkormányzatot, 
amely 21 éven keresztül kiválóan szervezte a 
fesztiválokat. A színes, tartalmas szabadtéri 
programoknak nagyrészt kedvezett az időjá-
rás. A kulturális központ szervezte esemény 
több tízezer látogatót vonzott városunkba.

Május 23.
Együttműködési megállapodást írt alá a 
Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság a megye 7 önkéntes tűzoltó egye-
sületével városunkban. Sarkadi Ferenc tűz-
oltó alezredes, kirendeltség vezető szerint a 
megállapodást követően az együttműködés 
még magasabb szintű lesz, amelyre az elhi-
vatottság mellett a törvény is garancia.

Május 26.
Szekszárd város a Művészetek Házában és 
a Gyermekkönyvtárban Városi Gyermek-
napot tartott az eső ellenére sok �atal és 
felnőtt részvételével.
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Május 30.
– A városi közgyűlésen Horváth István 
polgármester bejelentette, hogy a lakás célú 
és nem lakás célú ingatlanok építményadó-
jának mértéke mintegy 40%-kal csökkent, 
így négyzetméterenként 100 Ft lett.
– Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése a 135/2013. (V. 30.) sz. hatá-
rozatával, egy bizottság segítségével döntött az 
önkényuralmi rendszerhez köthető utcanevek 
megváltoztatásáról. Az utcák főként Szekszárd-
hoz köthető híres emberek nevét kapták. A név-
adásba a város lakossága is bekapcsolódhatott.

Május 30.
A képviselők döntöttek arról, hogy 1 mil-
lió Ft önrész kiegészítés mellett pályáza-
tot nyújtanak be 7,5 millió Ft-os keretre, 
amelyből a rászoruló gyerekek nyári étkez-
tetését oldják meg.

Június 1–11.
Példátlan összefogással védekeztek a Tolna 
megyei emberek az árvíz leküzdésében. A 
Duna árhulláma Szekszárd határában, a Sió 
árvízkapunál 1259 cm magasan tetőzött, 
32 centivel meghaladva a korábbi legmaga-
sabb, 2006. április 7-én mért vízszintet. Bátá-
nál és másutt is ezrek erősítették éjjel-nappal 
a töltéseket. Tűzoltók, katasztrófavédelmi-
sek, katonák, a büntetés-végrehajtás alkal-
mazottai, polgárőrök, karitatív szervezetek, 
önkormányzati és kormányhivatali munka-
társak, közfoglalkoztatottak, helyi lakosok, 
összesen 3482 önkéntes is helyt állt a vízügy 
szakembereinek irányításával. A gemenci 
erdő mintegy 15 ezer hektáros területének 
99%-a víz alatt állt. A menedékül szolgáló 
40 vaddombon jelentős számú állat gyűlt 
össze. Az árvízi helyzetről Orbán Viktor 
miniszterelnök személyesen tájékozódott. 
Horváth István, a bátai mentésben részt 
vevő térségi országgyűlési képviselő a helyi 
védelmi bizottság részéről köszönetet mon-
dott az összefogás nemes példájáért.

Június 25.
Lebilincselő kiállítással indult az Emléke-
zés Szent Lászlóra programsorozat a Ba-
bits Mihály Kulturális Központban Híres 
váraink makettjei gyufából címmel, ame-
lyet Miklós János hozott létre és dr. Várady 
Zoltán történész kandidátus nyitott meg.

Június 27.
– Az alsóvárosi temetőben hamvakat szó-
ró kegyeleti kutat adott át Horváth István 
polgármester a temetőt üzemeltető Pante-
on K�. ügyvezetőjének, Nyakas Gábornak. 
Az átadáson megjelent Forrai Lajos, a mí-
ves kegyeleti tárgy alkotója is.
– Szekszárd város önkormányzata a Liszt 
Ferenc téren 140 négyzetméteren meg-
szüntette a burkolati hibákat. A halasztást 
nem tűrő munkálatok 1,2 millió forintba 
kerültek, és a piac átköltöztetése miatt volt 
rá szükség. A tér teljes felújítása a következő 
pályázati ciklusban várható, mondta Hor-
váth István polgármester.

Június 28.
Méltó programokkal emlékezett városunk 
Szent Lászlóra. Ünnepi szentmisét tartot-
tak a Szent János és Pál kápolna mellett, 
ezután a Művészetek házában mondott ün-
nepi beszédet Horváth István polgármes-
ter. Szent Lászlóra emlékezett Bíró László 

tábori püspök is, majd dr. Ótos Miklós 
egyháztörténeti előadására került sor 
Egyház és város együtt 1000 éve címmel. 
Közreműködött a Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus és Orbán György előadóművész. Az 
ünnepséghez csatlakozó újvárosi társaskör 
és az alsóvárosiak a kápolna kertjében ta-
lálkoztak többi a városrészből érkezőkkel és 
vidám estét töltöttek együtt.

Június 28.
Csökkentette a kéményseprési díjakat a 
megyeszékhely önkormányzata közgyűlé-
se, mintegy 37%-kal. A szolgáltatást a város 
69%-os tulajdonában levő Caminus Tüze-
léstechnikai K�.végzi.

Augusztus 17. 
A Vármegyeháza dísztermében gyűltek 
össze a megye védőnői, hogy tájékoztatást 
kapjanak a sorsukat érintő kérdésekről 
Markó Aranka megyei vezető védőnőtől 
és Bábiné Szottfried Gabriella miniszteri 
biztostól, aki országjáró körútjának egyik 
állomásaként látogatott el a rendezvényre, 
maga is információkat, hasznosítható ta-
pasztalatokat gyűjtve a szakma, a hálózat 
helyzetéről.

Augusztus 18.
Befejeződött a Béla király tér dísztérré 
átépítése, valamint a Béla király teret és 
a Piac teret összekapcsoló várkert európai 
uniós forrásokkal történő felújítása. A tér 
terveit Makovecz Imre, Túri Attila és Ter-
dik Bálint tervezők közösen készítették.

Augusztus 19.
A felújított Babits Mihály Kulturális Köz-
pont ünnepélyes megnyitóján ünnepi be-
szédet mondott Halász János az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma kultúráért fe-
lelős államtitkára és Horváth István Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgármestere. A 
műsorban közreműködött Müller Beáta, 
Lányi Péter és Orbán György.

Augusztus 20.
A Belvárosi Római Katolikus Templomban 
104 határon túli magyar testvérünk tett ál-
lampolgári esküt. 

Szeptember 1. 
Az idei Megyenap ünnepi közgyűlésének 
díszvendége Németh Lászlóné, a nemzeti 
fejlesztési tárca vezetője volt. Beszédében 
kiemelkedőnek értékelte a megye és a me-
gyeszékhely fejlesztésének eredményeit, 
sikeresnek a fejlesztésben munkálkodók, 
köztük a kitüntetettek munkáját.

Szeptember 5. 
A „Formáljuk együtt a várost!” mottóval 
elindult kezdeményezéséről sajtótájé-
koztatón adott hírt az önkormányzat, a 
Szekszárdi Borászok Céhe és a Szekszárd 
Borvidék Nonpro�t K�. Elképzelésük 
szerint a város közterületein olyan régi bo-
rászati eszközöket szeretnének elhelyezni, 
amelyek érzékelhetővé teszik az itt lakók, 
és az ide látogató turisták számára a bor-
termelés kétezer éves hagyományait. Ezért 
felhívással, kéréssel fordultak a borvidék 
szőlőtermelőihez, borászaihoz, hogy erre a 
célra ajánljanak fel nagyméretű, régi, már 
nem használt préseket, szüretelőkádakat, 
hordókat, puttonyokat, szőlész-, borászesz-

közöket. A város, a céh és a borvidék k�. 
vállalta, hogy e tárgyi emlékeket a város 
védett közterületein kiállítja, azokról gon-
doskodik, karbantartja.

Szeptember 16. 
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgaz-
dálkodási K�. elindította új, házhoz menő 
zsákos szelektív hulladékgyűjtő rendszerét. 
Az új szolgáltatás célja, hogy a családi há-zas 
övezetben a gyűjtőszigetekig se kelljen elvin-
niük a szelektíven gyűjtött (műanyag, papír, 
fém és zöld) hulladékot, mert hétfőnként 
azt elég a hulladéktárolójuk mellé lerakni. 
A szolgáltatást egy háromhetes tájékoztató 
kampány előzte meg, amelyből az önkor-
mányzat vezetői is kivették a részüket.

Szeptember 20.
A Szekszárdi Szüreti Napok keretében 
került sor a felújított Béla király tér ün-
nepélyes átadására. Az átadáson részt vett 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, 
dr. Budai Gyula a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára és Horváth 
István Szekszárd Megyei Jogú Város pol-
gármestere.

Szeptember 30. 
A Tavasz utcában Horváth István polgár-
mester, dr. Haag Éva, a körzet képviselője 
és Kőműves József, az építő KÉSZ K�. ve-
zetője adta át a lakóknak a szilárd burkolatú 
úttestet és az új járdát. A felújítás nem pá-
lyázati pénzből, hanem a város költségve-
téséből, a szekszárdiak be�zetett adójából, 
38,5 millió forint ráfordítással valósult meg.

Október 8. 
A városházán megtartott tájékoztatóval le-
zárult Szekszárdon az Új Széchenyi Terv 
keretében végzett program, amelynek során 
az 580 millió forintos, 81 százalékos európai 
uniós támogatással megvalósított fejlesztés 
eredményeként jelentős mértékben nőtt a 
város szennyvízhálózata, több mint 90 szá-
zalékban csatornázottá vált a megyeszékhely 
és elkészült a szennyvíziszap-komposztáló is. 

November 5. 
Lakossági tájékoztató fórumot tartott Hor-
váth István polgármester Szekszárd X. számú 
választókerületében, az Árnyas utca sarkán 
található bolthelyiségben. A rendezvény célja 
a tájékoztatáson túl, a közvetlen és személyes 
tájékozódás volt, hogy a szőlőhegyi városrész-
ben élők véleményét kikérje a terület fejlesz-
tésének kérdéseiben, hogy közösen vegyék 
lajstromba a Szőlőhegy közterein szükségessé 
vált karbantartási és felújítási munkálatokat.

November 6-8. 
Szekszárd adott otthont a Hungaropark 
Magyar Parkolási Szövetség aktuális össze-
jövetelének. A konferencia előadásait a Ba-
bitsban tartották, ahol sok egyéb téma között 
az Európai Parkolási Szövetség (EPA) 2013. 
évi közgyűléséről is tájékoztatta a résztvevő-
ket Nyikos István, a Hungaropark elnöke.

November 7.
Szekszárd MJV Önkormányzata európai 
uniós támogatással teljes energetikai korsze-
rűsítést hajtott végre a Mérey utca 33-35., 
37-39. számú ingatlanokon. A beruházás 
keretében teljes homlokzati és tető-, illetve 
részleges padló hőszigetelésre került sor. 

Mindkét épületen kicserélték a nyílászárókat 
és a villamoshálózat világítótesteit. Függet-
lenítették a két intézmény fűtési rendszerét, 
korszerű új kazánokat építettek be, a fűtés 
helyiségenként vált szabályozhatóvá. Az 
óvoda tetején elhelyezett 132 napelem rész-
ben biztosítja az intézmény energiaellátását. 
Az idősek otthona tetőszerkezetére hasonló 
céllal 20 napkollektort helyezetek el. 

November 8.  
Hatodik lakossági tájékoztató fórumát 
Horváth István polgármester ezúttal a Zrí-
nyi és a Mátyás király utca csomópontjánál 
tartotta. Az esemény célja, akár a város töb-
bi területén korábban tartott öt fórumnak, 
hogy a Wosinsky lakóteleptől az újvárosi 
városrészig terjedően tájékozódhassanak a 
helyben lakók az eddig elvégzett munkák-
ról és a leendő fejlesztésekről.

November 28. 
Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében is-
merkedhettek meg a középiskolai diákok a 
vármegyeházán a kormányhivatal és a járási 
hivatalok működésével a „hivatalok napján”. 
A rendezvény célja volt megmutatni a pá-
lyakezdő �ataloknak, mennyire szerteágazó 
és sokrétű a hivatali élet, s hogyan lehet akár 
vonzó is a közhivatalnoki pálya- és életmodell. 

December
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bi-
zottsága 19 civil szervezeten keresztül 2 035 000 
Ft értékű Erzsébet ajándék utalvánnyal nyújtott 
karácsonyi támogatást a rászorulóknak.

II. Gazdaság
Február 9.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Hor-
váth Istvánt, Szekszárd város polgármesterét, 
az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága 
alelnökét kérte fel, hogy miniszteri biztosként 
felügyelje a sertésprogram végrehajtását.

Február 16.
Jubileumi közgyűlést tartott a Magyar Bor-
települések Szövetsége, amelynek céljáról 
Horváth István polgármester elmondta: 
legfontosabb a minőségi borturizmus fej-
lesztése, a szőlész-borász hagyományok 
megőrzése, a közös fellépés koordinálása, 
a borfogyasztás kultúrájának terjesztése és 
a szakmai újítások elősegítése.

Március 2.
Szekszárd–Eger: barátságos bikavérpár-
baj, jó előre bejelentett döntetlennel. A 
budapesti Gerbaud-házban közös marke-
ting programon vett részt a két történelmi 
borvidék nemes boraival. Az eseményen 
megjelent és felszólalt Horváth István 
szekszárdi és Habis László egri polgármes-
ter, valamint Vida Péter, aki 2011-ben az 
Év bortermelője volt. „Együtt többet érünk, 
mint külön-külön” – mondta ki Heimann 
Zoltán borász mottóvá vált mondatát.

Március 11.
Az Alisca Terra K�. a hatékonyabb szelektív 
hulladékgyűjtés érdekében hangjelzést adó 
használt étolaj-gyűjtő autót indított, ami igen 
hamar népszerűvé vált a lakosság körében.

Március 13.
Már hagyomány, hogy a COOP saját termé-
keiből megajándékozza a gyermekotthonok 
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lakóit, illetve a családoknál nevelt gyermeke-
ket. Az országos adományozás 2. állomása 
Szekszárd-Palánk volt, ahol a gyermekott-
honban dr. Haag Éva alpolgármester be-szé-
dét követően örömmel vette át a közel 2 ton-
na élelmiszert Farkas Rita gyermekvédelmi 
igazgatóság vezetővel együtt Jakab Edétől, a 
Tamási Kop-Ka Zrt. elnökétől.

Április 10.
64 önkormányzat társulásából jött létre az 
Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Tár-
sulás, amelynek neve június 1-jétől: Egyesült 
Regionális Önkormányzati Víziközmű és 
Közszolgáltató Zrt., elnöke Ács Rezső alpol-
gármester. Az üzemeltetett vízhálózat hossza 
több mint 1 millió folyóméter, a csatornáé 800 
ezer, az ellátott lakosság száma 123 ezer. Mint 
Horváth István polgármester hangsúlyozta, a 
társulásban az önkormányzatok egyenrangú 
félként vesznek részt.

Április 22.
Több százan gyűjtötték szelektíven a sze-
metet az Alisca Terra K�. Föld napi prog-
ramján, ahonnan a 320 óvodás és iskolás 
ajándékokkal távozott.

Április 30.
Agrárfórumot szervezett a Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazga-
tósága, amelyen Horváth István miniszteri 
biztos hangsúlyozta, hogy a sertéságazat 
fejlesztése nemzetgazdasági, foglalkoztatási 
és önrendelkezési kérdés is.

Május 3.
A XVI. Szekszárd Borvidéki Borversenyen 
Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok 
Céhe elnöke adta át a legeredményesebb 
pincészetnek járó díjat, ezúttal Takler And-
rásnak. 2013-ban a Sebestyén Pince bika-
vére lett a Város bora.

Május 17.
Szekszárdon versenyeztek a Pannon borré-
gió, azaz a pécsi, szekszárdi, tolnai és villá-
nyi borvidék borai. 2013-ban a 25 legjobb 
közé 14 szekszárdi nedű került.

Május 18.
A PTE Illyés Gyula Kar „Bor és turizmus” 
címmel 2 napos konferenciát szervezett a 
Gazdaságtudományi és Turisztikai Inté-
zet, a Dél-dunántúli Borturisztikai Klasz-
ter és Szekszárd város önkormányzata 
közreműködésével.

Május 24.
Borok és borászok Szekszárdról címmel 
mutatkoztak be borvidékünk pincészetei Bu-
dapesten, a Károlyi palotában. Több mint 100 
szakmai és média területéről érkezett vendég 
és 150 borbarát volt kíváncsi a szekszárdi kiál-
lítókra, akik mellé először csatlakozott a Szek-
szárdi Helyi Termék Bolt, amely a környék 
termelőinek portékáit kínálta a vendégeknek.

Május 25.
Már működőképes az egyetlen összefüggő 
szekszárdi pincesor Istifán gödrében, ahol 
az Orbán-napi borünnepen a közel két tu-
cat tanyatulajdonos csatlakozott a Nyitott 
pincék programhoz. A népünnepély és a 
művészeti bemutatók sok embert vonzottak.

Május 28.
Átadták a Fritz Pincészet 800 millió Ft-os 
fejlesztésének utolsó ütemében elkészült 

palackozó üzemet és érlelő pincét. A pa-
lackozót dr. Budai Gyula vidékfejlesztési 
államtitkár avatta fel.

Június 2.
Sikeresek voltak a szekszárdi borászok a 
VII. nemzetközi kékfrankos borversenyen. 
Aranyéremben részesült a Dúzsi, Fritz, Mé-
száros, Takler Pincészet és Pálos Miklós.

Június 8.
Dúzsi Tamás borász 2009-es évjáratú Görög-
szó elnevezésű Cabernet Franc és Cabernet 
Sauvignon barrique cuvée-je a világ legjobbjai 
közé került Cannes-ban és a nagyarany mel-
lett a Prix Special díjat is kiérdemelte.

Június 14.
Új kezdeményezést bocsátott útjára az 
Alisca Terra K�. „Hulladékból adomány” 
címmel, amelynek során a lakosság által 
a hulladékudvarba vitt válogatott anyagot 
forintosítják, s az összeget havonta egy-egy 
civil szervezetnek juttatják.

Július 7.
Az új földtörvényről tartott sajtótájékoz-
tatót Horváth István polgármester, a par-
lament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságának alelnöke és Csike György a 
MAGOSZ Tolna megyei elnöke. A sajtótá-
jékoztató célja a törvényben foglaltak meg-
valósulásához szükséges tájékoztató munka 
elindítása Tolna megyében.

Augusztus 6.
Ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét 
a Mészáros Borház K�. 697 millió forintos 
beruházása, amelynek eredményeként egy, 
a Kossuth Lajos és a Rákóczi utcát összekö-
tő szállodakomplexum épül 44 férőhellyel 
és 150 fő befogadására alkalmas konfe-
renciateremmel. A közel 500 millió forint 
európai uniós támogatással épülő szálloda 
várhatóan 2014 nyarán kezdheti meg mű-
ködését. Az ünnepélyes aktus díszvendége 
dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára volt.

Augusztus 3-4.
Közel ezer érdeklődőt vonzott a Béla király 
térre a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési 
Hálózat szekszárdi „Virágzó vidékünk” 
roadshow-ja, amelyen helyi termelők mu-
tatták be portékáikat. A programot szakmai 
tájékoztatások, játékos vetélkedők színesítet-
ték. A rendezvényre érkezőket Horváth Ist-
ván, Szekszárd polgármestere, a parlament 
mezőgazdasági bizottságának alelnöke, va-
lamint Vendégh Edit, az MNVH megyei re-
ferense köszöntötte. A hét városba vándorló 
roadshow második állomása volt Szekszárd. 
A sorozat Budapesten a Magyar Vidék Nap-
jával zárult.

Augusztus 1. 
Megkezdte működését az Epreskert utcai 
hulladékudvar és átrakó állomás, amely a 
Damjanich utcai, a bátaszéki, a szedresi és 
tolnai hulladékudvar után az ötödik olyan 
létesítmény az Alisca Terra Regionális Hul-
ladékgazdálkodási K�. szolgáltatási terüle-
tén, ahol a lakosság díjmentesen adhatja le 
a háztartásban keletkezett szelektív, veszé-
lyes, vagy zöld hulladékát.

Szeptember 9-11. 
Faluhelyen, a Bodri Pincészetben tartot-
ták ötvenedik tanácskozásukat a Visegrádi 

négyek agrárkamaráinak vezetői. A ne-
gyedévente más-más országban tartott talál-
kozó házigazdája ezúttal a magyar Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara, a tanácskozás hely-
színe pedig Szekszárd volt. Meghívottként 
jelen volt még Észtország, Lettország, Litvá-
nia és Románia agrárkamarájának elnöke. 
Az Európai Unió aktuális agrárkérdéseinek 
megtárgyalása után a résztvevők tájékozta-
tást kaptak a hatályba lépés előtt álló új föld-
törvényről is. A háromnapos konferencia 
sajtótájékoztatóval zárult, amelyen részt vett 
Horváth István, Szekszárd polgármestere, 
az Országgyűlés Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Bizottságának alelnöke is.

Szeptember 12. 
Ács Rezső alpolgármester, tovább erősítve 
Szekszárd város kínai kapcsolatait, hét tagú 
gazdasági delegációt fogadott Ningbo tarto-
mányból. A befektetői csoport a szekszárdi 
borexport lehetőségeiről, élelmiszeriparról, 
turizmusról és logisztikai lehetőségekről 
tájékozódott. Wang Shi Kang, a delegáció 
vezetője egyértelműsítette a befektetői érde-
keltséget, és az együttműködési szándékot.

Szeptember 23. 
Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára, Horváth 
István polgármester, az Országgyűlés Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának 
alelnöke társaságában megbeszélést folytatott 
a szekszárdi városházán Danilo Golubovics-
csal, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Er-
dészeti és Vízgazdálkodási Minisztériumának 
államtitkárával és helyettesével, Nenad Kata-
niccsal. A megbeszélést követő sajtótájékoz-
tatón mindkét fél reménytelinek minősítette a 
magyar–szerb agrárkapcsolatok alakulását, a 
szekszárdi borok esélyeit a szerb piacon.

Szeptember 26.
Az egykori szekszárdi laktanya területén el-
helyezték a készülő INTERSPAR - Family 
Center üzletközpont alapkövét. Az eseményt 
megelőző sajtótájékoztatón Márton András, 
a cégcsoport projektmenedzsere elmondta, 
hogy a 4-5 milliárdos beruházás során egy-
két részből álló, összesen 8642 négyzetméte-
res épület készül, amely egy hipermarketnek 
és további 3-5 nagy üzletnek ad majd helyet.

Október 11.
Sajtótájékoztatón számolt be Foltinné Götz 
Ágnes, az OTP szekszárdi �ókigazgatója és 
Erős István, az Alisca Lakásszövetkezet 
igazgatója annak a beruházásnak a tapasz-
talatairól, amelynek során – a városban 
elsőként – a Mészáros Lázár u. 3. sz. alatti 
tízemeletes ház tetejére 44 darab napelemet 
telepítettek a li� és a lépcsőház világítás 
árammal való ellátására. Az első két hónap 
tapasztalatai igazolták, hogy a beruházás 
gazdaságos, a pénzügyi konstrukció biz-
tonságos, a hiteltörlesztés miatt a lakóknak 
nem kell több közös költséget �zetniük.

Október 30. 
Sajtótájékoztató keretében mutatta be az ön-
kormányzat vezetése az alsóvárosi temető észa-
ki, Kövendi Sándor utca felőli bejárata mellett 
húzódó, immáron felújított, szilárd burkolat-
tal és vízelvezetővel is ellátott parkolót. A 260 
négyzetméteres parkoló és a mellette húzódó, 
közel 160 négyzetméternyi járdaszakasz most 

a szekszárdi V&Periko K�. önzetlen, mintegy 
1 millió forint értékű felajánlásának köszönhe-
tően térkő burkolatot kapott. A 10 férőhelyes 
parkoló mellett a vízelvezetés is megoldódott: 
50 m hosszban csapadékcsatornát alakított ki 
a KÉSZ K�. A beruházás teljes költsége elérte 
a 6,5 millió forintot.

November 8-12. 
Magyarország volt az egyik kiemelt vendé-
ge a moszkvai Arany Ősz elnevezésű élel-
miszeripari kiállításnak, s a hazai borásza-
tot a Szekszárdi borvidék képviselte. E tényt 
először dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium parlamenti államtitkára je-
lentette be november 4-én az Eszterbauer 
Borházban tartott sajtótájékoztatóján. A 
borvidéket képviselő borász delegáció tag-
jai Vesztergombi Ferenc, Takler Ferenc, 
Vida Péter, Mészáros Pál, Bodri István, 
Dúzsiné Patay Ilona, Eszterbauer János, 
Fritz József és Heimann Zoltán volt.

November 26.
Szakmai tanácskozást tartottak a Szek-
szárdi és a Tolnai borvidék vezetői Mészá-
ros Borházban. A résztvevőket Heimann 
Zoltán, a Szekszárdi borvidék elnöke kö-
szöntötte, hangsúlyozva az együttműködés 
időszerűségét. Schmidt Győző, a Tolnai 
borvidék hegyközségi elnöke felszólalá-
sában az elmúlt évek terméseredményeit 
elemezte. A szakma jövőbeni elképzeléseit 
már Tornai Tamás, a Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsának (HNT) új elnöke taglalta, 
kitérve a jellemző világpiaci trendekre, a 
magyar borok lehetőségeire, ám a számo-
san leselkedő veszélyekre is.

II. Oktatás, nevelés
A Garay Gimnázium 10. A osztályos ta-
nulója, Pápai Gábor a bronz minősítést 
szerzett magyar csapat tagjaként vett részt 
Indiában a Nemzetközi Junior Természet-
tudományi Diákolimpián.
Pataki Rita a Garay János Gimnázium Garay 
Emlékéremmel elismert, 2012-ben érettségi-
zett tanulója tanulmányi eredményével, cél-
tudatos munkájával, motiváltságával elérte, 
hogy a város történetében először nyert fel-
vételt a híres cambridge-i egyetemre.
A 2012/2013. tanévre meghirdetett „Spiel 
und Gewinn!” több fordulós, levelezős, német 
nyelvi tanulmányi versenyen a Baka István 
Általános Iskola (BIÁI)tanulói: Máté Fanni 
Szabina 7. b osztályos első, Vörös Fanni és 
Kovács Kitti 5. a osztályosok csapatban 2. he-
lyezést értek el. Felkészítő tanár: Rácz Nóra.
A 2012/2013. tanévre meghirdetett „TITOK” 
több fordulós, levelezős, német nyelvi tanulmá-
nyi versenyen Májer Mirtill, Májer Miriam, 
Kasza Dóra és Bán Lilla a BIÁI 4. a osztályos 
tanulói csapatban 1. helyezést értek el. Felkészí-
tő tanár: Csizmaziáné Elter Emőke.
A 2012/2013. tanévre meghirdetett „TI-
TOK” több fordulós, levelezős, német 
nyelvi tanulmányi versenyen Szőts Kata-
lin, Wandl Csilla, Miklós Attila, Verebi Zsu-
zsanna, Rák Gergő és Török Hanna a BIÁI 
4. a osztályos tanulói csapatban 1. helyezést 
értek el. Felkészítő tanár: Rácz Nóra.
A 2012/2013. tanévre meghirdetett „TI-
TOK” több fordulós, levelezős, német nyel-
vi tanulmányi versenyen Frei Kata, Hús 
Luca és Sebestyén Dániel a BIÁI 8. a osztá-
lyos tanulói csapatban 1. helyezést értek el. 
Felkészítő tanár: Takács Ferencné.
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A 2012/2013. tanévre meghirdetett „Csa-
tangolók” több fordulós, levelezős, angol 
nyelvi tanulmányi versenyen Tóth Márk 6. 
b osztályos tanuló 3. helyezést ért el. Felké-
szítő tanár: Fehérné Kertész Judit.

Március 12-14.
28 meghívott diákból 11 a határokon túlról ér-
kezett a Garay-napokra, hogy megmérettesse 
magát többek között a Kőrösi Csoma Sándor 
Nemzetközi Földrajz Versenyen, amelyen ez-
úttal Bulgária volt a téma. Előtte felolvasták a 
Bolgár Köztársaság magyarországi nagyköve-
tének, Ivan Janeonek üdvözlő sorait. A diáko-
kat Heilmann Józsefné igazgató, Horváth Ist-
ván polgármester és Gerzsei Péter tankerületi 
igazgató köszöntötte. Diákigazgató lett 2013-
ban Elblinger Zsuzsanna és Márton Balázs. 
A �atalok igen sok előadást hallgathattak, pl. az 
irodalmi hősöket vizsgálták bírói szemszögből, 
tájékozódtak a Mars-kutatásokról, megismer-
hették az eurázsiai díszítőművészetet és a diák-
hiteleket. Sor került Az én Pannóniám Vers- és 
Prózamondó Verseny országos döntőjére, 
amelyen különdíjat nyert Szanyó Veronika, 
az intézmény tanulója.

Március 19.
A Szent József Iskolaközpont fennállása 20. 
évfordulója alkalmából celebrált mise után 
rendezett bensőséges ünnepségen részt vett 
dr. Udvardy György megyéspüspök, Mayer 
Mihály nyugalmazott püspök, dr. Haag Éva 
alpolgármester, Csillagné Szánthó Polixéna 
humán bizottsági elnök és Bacsmai Lász-
ló püspöki biztos. Szabóné Varjas Ildikó 
igazgató meghatottan idézte fel a két évtized 
eseményeit, majd Udvardy György megkö-
szönte Helfenbeinné Janicsák Máriát, 40 
éves pedagógiai munkásságát, amelyből 20 
évet a katolikus iskolában töltött. Az emléke-
zés Ferenc pápává avatásának napján, magas 
színvonalon, emelkedett hangulatban zajlott.

Augusztus 29.
A Tolna Megyei Kormányhivatal meghívá-
sára Szekszárdra látogatott dr. Ho�mann 
Rózsa, a köznevelésért felelős államtitkár. 
A köznevelésügy aktuális kérdéseiről szóló 
sajtótájékoztatót követően a megyei tanév-
nyitó konferencián a tankerületi igazgatók, 
az iskolai igazgatók, a járási hivatalvezetők 
és az országgyűlési képviselők részvételével 
tartott előadást.

Szeptember 8. 
A PTE Illyés Gyula Karon megtartott tan-
évnyitón jelen volt a Pécsi Tudományegye-
tem rektora, prof. dr. Bódis József, míg a 
város vezetését Ács Rezső alpolgármester 
képviselte. Az ünnepi köszöntőben mind-
ketten hangsúlyozták, hogy a város nem 
csak helyet ad az intézménynek, de ottho-
na is a hallgatóknak. Az évnyitón, prof. dr. 
Horváth Béla, a PTE IGYK dékánja elis-
merő okleveleket nyújtott át az intézmény 
érdemes dolgozóinak, Köztársasági ösztön-
díjat a kar három kiváló hallgatójának. Az 
eseményt a hallgatók műsora zárta.

November 4.
Szekszárdi siker született az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság (OKF) által meg-
hirdetetett rajzpályázaton, amelynek témája 
a nyár eleji, Magyarországot sújtó dunai árvíz 
volt. A több száz beküldött alkotás közül leg-
jobbnak Fülöp Noémi, a szekszárdi Babits Mi-

hály Általános Iskola 3. osztályos tanulójának 
alkotását ítélte a Jankovics Marcell rajz�lm-
rendező-gra�kus elnökletével bíráló zsűri.

November 6. 
Nagyszabású városi irodalmi és művészeti 
versenyt rendezett a Baka István Általános 
Iskola, névadója emléke előtt tisztelegve. 
Az immár 11. alkalommal meghirdetett 
eseményre az idén közel száz szekszárdi ál-
talános iskolai tanuló nevezett, de a városi 
óvodások sem maradtak ki a versengésből. 
A felső tagozatosok szavaló, kommuniká-
ciós és szövegalkotó versenyre jelentkez-
hettek. Az utóbbin a szüret élményéről 
egy elbeszélő és egy leíró részt tartalmazó 
munkát kellett beadniuk. Az óvodások 
rajzversenyén a mesevilágot idézték meg a 
gyerekek. Az említett versenykategóriákon 
kívül az alsósok részére origami versenyt 
hirdetett az iskola.

November 10. 
Ötödik alkalommal rendezték meg az orszá-
gos történelmi műveltségi vetélkedőt, amelyet 
a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó és a bu-
dapesti Németh László Gimnázium szervezett 
középiskolás diákok számára. A több mint 300 
nevezett csapatból a „Forrásközpontú történe-
lem” elnevezésű verseny döntőjében a legjobb 
tíz mérhette össze tudását az értékes díjakért. 
A vetélkedőt végül a szekszárdi Garay János 
Gimnázium Kasó Ferenc Áron, Kasó Ger-
gő Levente, Nagy Kristóf Balázs összetételű, 
Libertini néven nevezett csapata nyerte dr. 
Gesztesi Enikő felkészítésével, így ők utazhat-
tak tanulmányi kirándulásra Erdélybe.

November 5. 
A Miskolci Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia (OTDK) és Versenyen 
második helyezésével a 11. osztályos Gál 
Dominika lett az I. Béla Gimnázium újabb, 
országos szinten is sikeres tanulója. Témája 
középpontjában az emberiség lételemének 
számító, a háztartásokba érkező ivóvíz vizs-
gálata, annak minősége, az ezzel kapcsola-
tos problémák álltak. A diáklány konzulen-
se Gál Zoltánné környezet-egészségügyi 
felügyelő, okleveles vegyészmérnök volt. 

November 11-15.
A Tudomány Hete rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva Tehetségnapokat rendezett a 
Garay gimnázium. Az ötnapos rendezvény-
sorozaton előadást tartott Dr. Vígh László, 
a Szegedi Biológiai Kutatóintézet kutatópro-
fesszora, dr. Tél Tamás, az ELTE Elméleti Fi-
zikai Tanszékének egyetemi tanára, Hartlein 
Károly, a BME Fizikai Intézetének �zikusa, 
dr. Szabó József János alezredes, hadtörté-
nész, a Nemzetvédelmi Egyetem nyugalma-
zott tanára. A jeles előadókhoz kapcsolódva 
bemutathatták munkájuk eredményeit az is-
kola tehetséges i�ú biológusai, kémikusai, tör-
ténészei – dr. Krausz Krisztina, dr. Gesztesi 
Enikő illetve Nagy László tanári vezetésével. 
Szó esett csillagászatról, földrajzról, zené-
ről, megemlékeztek az Erkel-évfordulóról, a 
Magyar Nyelv Napjáról. A rendezvény legki-
emelkedőbb eseménye a Lázár Ervin országos 
anyanyelvi verseny döntője volt.

November 13. 
Négyrészes suliváró-sorozatot indított a Di-
enes Valéria Általános Iskola első állomás-
ként „Suliváró–fészkelődő” címmel a leendő 

első osztályosoknak. Volt művészeti elő-
adás, fejlesztőgyakorlat, játékos ismerkedés 
egymással és a leendő tanítónőkkel. A so-
rozat folytatása december 11-én a Csivitelő, 
február 5-én a Ficánkoló, majd március 19-
én az Ismerkedő címet viselő találkozó lesz.

IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Február 6-8.
A DBU-ban nagy sikert aratott a gyerekek 
körében a temesvári Merlin Bábszínház 
előadásában Benedek Elek A sündisznó 
című mesejátéka. Az előadást több mint 
500 gyerek láthatta.

Február 7.
A Babits iskola 15 éves német nemzetisé-
gi kórusa a Mohácson rendezett minősítő 
versenyen „Rozmaringos” arany diplomát 
szerzett. Az együttes művészeti vezetője 
Naszladi Judit karnagy.

Február 20.
Időszaki kamarakiállításon mutatta be a 
megyei múzeumban dr. Vizi Márta ré-
gész-főmuzeológus a Béla király téri feltá-
rási munkálatok során előkerült leletek jel-
lemző darabjait, amelyek a vármegyeháza 
északi szárnya előtti területről valók.

Február 22.
25 éves lett a Liszt Ferenc Zeneiskola I�úsági 
Fúvószenekara Kovács Zsolt vezetésével. A 
jubileum alkalmával nagy sikerű koncertet 
adtak az egyetemi kar aulájában. Az együttest 
Horváth István polgármester köszöntötte.

Március 2.
Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 
20. évfordulóját a zeneiskola Szekszárdi I�úsá-
gi Gitárzenekara, amelyet nagy érdeklődés kí-
sért. Művészeti vezetője Molnár Márta karnagy.

Március 7.
Nagy érdeklődés mellett mutatták be a 
megyei könyvtárban Gazda József A har-
madik ág – Magyarok a szétszórattatásban 
című hiánypótló művét, amely 54 ország 
magyar közösségeinek mindennapjaiba en-
ged betekintést. „Megújulásra képes nem-
zet vagyunk”, mondta meggyőző bizako-
dással a Kézdivásárhelyen született író. Az 
est díszvendége Teleki Júlia, a Hol vannak 
a sírok? című híres könyv óbecsei szerzője 
volt. A beszélgetőtárs Németh Judit volt.

Március 18-27.
A magyarországi könyvtárak hagyományos 
Internet Fiestája Szekszárdon a Babits iskola, 
Naszladi Judit vezette német nemzetiségi kóru-
sának a YouTube-ra feltett nagyszerű előadásá-
val indult. A Net-közösségkönyvtár címet vise-
lő programsorozat egy héten át sok előadással, 
közösségi alkalommal jelentkezett. A megyei 
könyvtár kedvezményes beiratkozással közel 
200 fővel növelte olvasóinak számát.

Április 11.
A Költészet Napján több mint 100 részt-
vevővel zajlott a PTE Illyés Gyula Kar 
hagyományos versmaratonja, amelyet dr. 
Horváth Béla dékán nyitott meg, s amelyen 
a költészetet kedvelő szekszárdiak mondták 
el kedvenc verseiket.

Április 11.
Amikor megállnak az órák címmel pó-
diumjáték keretében emlékezett Orbán 
György és Tell Edit a 60 éve született Csen-

gey Dénes író-költőre a teltházas Magyar-
országi Német Színházban.

Április 18.
A megyei könyvtárban bemutatták azt a 
verses fotóalbumot, amelyet Rekviem cím-
mel Kis Pál István költő és Tamás Gábor 
fotóművész jegyez.

Április 22.
Különleges feldolgozásban mutatta be a 
Magyarországi Német Színház a Hegedűs  
háztetőn című musicalt. �omas Bayer ren-
dező a lényegre szűkítette a darabot, hogy 
csak az üzenete maradjon.

Május 7.
Az Agóra Művészetek Házában egy órás 
nyitókoncertet adott a Szekszárdi Mad-
rigálkórus dr. Jobbágy Valér vezetésével.

Május 10.
Sárközi Mátyás a Párban és magányban 
című könyvének bemutatóját tartották a 
Babits Mihály Emlékházban, ahol Babits 
Mihály és felesége, Török Sophie különös 
házasságáról beszélgetett a szerzővel Ódor 
János Gábor, a megyei múzeum igazgatója.

Május 11.
Pécsett a XVI. Országos Apáczai Tánc-
fesztiválon Huszárikné Böröcz Zsó�a 
mazsorett lánycsapata a Latin show című 
koreográ�ával 1. helyezést ért el.

Május 16.
A Múzeumi Világnap alkalmából Wosinsky 
Emléknapot rendezett a tudósról elnevezett 
megyei múzeum. Csillagné Szánthó Polixé-
na humán bizottsági elnök köszöntője után 
koszorúzással, előadással emlékeztek az alapí-
tóra, majd Ódor János igazgató elismeréseket 
nyújtott át a kiemelkedőt alkotóknak: Balázs 
Kovács Sándor néprajzos-muzeológusnak 
és Csiszér Antal gyűjteménykezelőnek. A 
Múzeumbarát Iskola a Dienes iskoláé, és a 
Múzeumbarát Óvoda cím a Wunderland 
óvodáé lett. A Wosinsky Emlékplakettet Ta-
kács Ágota óvónő vehette át.

Május 20.
Földesi Lajos művészeti vezető vezetésével a 
Szekszárdi Kamarazenekar megtartotta ha-
gyományos Pünkösdi koncertjét a belvárosi 
katolikus templomban. Első részben a me-
gye zeneiskoláinak tehetséges növendékei, 
mint szólisták léptek fel a kamarazenekarral, 
a második részben a Szekszárdi Madrigál-
kórussal közösen Mozart három motettája 
hangzott el Jobbágy Valér vezényletével.

Május 28-30.
10 éves hagyományt követve ezúttal is 
nagyszabású fesztivállal zárta az évadot a 
Magyarországi Német Színház. A három 
nap során 6 darabot játszottak.

Május 30.
A Kaczián János levéltáros által szerkesztett 
és tanulmányaival gazdagított Garay Emlék-
könyv bemutatójára nagyszámú közönség 
előtt került sor a levéltár előadótermében. 
A költő levelezésének válogatása Szekszárd 
MJ Város Önkormányzata és a Magyar 
Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 
kiadásában jelent meg Garay János születé-
sének 200. évfordulójára. A közel 200 oldalas, 
a szerző bevezetőjével megjelent kötetben 135 
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Garay-levél olvasható. A kiadvány tipográ�ai 
munkálatait Schubert Péter gra�kus, nyom-
tatását a Páskum Nyomda végezte.

Június 1.
– Az ország legrangosabb versenyén, a fel-
nőtt néptánc együttesek seregszemléjén a 
Bartina Néptáncegyüttes az együttesi tel-
jesítmény III. fokozatát nyerte el. Az őket 
kísérő Csurgó zenekart a zsűri a zenei díj 
II. fokozatával díjazta.
– A „Mondschein” Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület a Magyaror-szági 
Német Ének- Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa (Landesrat) által szervezett mi-nősí-
tő versenyen arany fokozatot ért el.

Június 8.
1. díjat nyert a franciaországi Vasarely 
Alapítvány nemzetközi köztéri plasztikai 
pályázatán Imre Péter, a PTE Illyés Gyula 
Kar művésztanára alkotása, amelyet 63 mű 
közül választott ki a rangos zsűri.

Június 8-11.
Rendezvénysorozattal várta a megyei 
könyvtár az Ünnepi Könyvhét iránt ér-
deklődőket mindkét épületében és udva-
rán. Könyvbemutatók, zenés programok, 
Mészöly-zarándoklat a Porkoláb-völgybe, 
játszó- és táncház, valamint nagy könyvtári 
kedvezmények, híres írókkal való találkozá-
sok jellemezték a mozgalmas napokat.

Június 21-22.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus fellépett a 
Keszthelyi Dalünnep rendezvényen.

Június 21-23.
Ismét volt Borok és húrok fesztivál, amely 
6. ízben mutatta be a nagyszámú érdeklő-
dőnek a zene, az irodalom szintézisét és a 
szekszárdi borok ízvilágát. A Szekszárdi 
Gitár Egyesület ezúttal is kitűnő, retro han-
gulatúra hangolt nemzetközi programot 
hozott. A fesztivál élményét fokozta a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeumban a Múzeu-
mok éjszakája, amelyen Ódor János Gábor 
igazgató megnyitója után különleges idő-
szaki kiállítás nyílt Szekszárdi retro – azok 
a ’60-’70-es évek címmel. A dr. Gaál Zsuzsa 
által rendezett tárlatot dr. Göttlinger István 
aljegyző ajánlotta a látogatók �gyelmébe. A 
programokon, benne a zseblámpás kaland-
túrán, a vármegyeházi és a Babits emlékhá-
zi éjszakán több mint kétezren vettek részt. 
Koncertet adott a Tücsök Zenés Színpad.

Június 22. 
„Éjszakai ismerkedés a levéltárral” címmel 
a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei 
Levéltára is gazdag programmal várta az ér-
deklődőket. Az első alkalommal megrende-
zett éjszakai látogatás keretében az óránként 
induló csoportokban a közel 250 látogató 
megismerkedhetett a levéltár mindennap-
jaival, az egykori vármegyeháza és a megye 
legrégibb intézményének történetével, vala-
mint a napjainkban raktárként funkcionáló, 
hajdani vármegyei börtöncellákkal.

Június 25.
„Kéjnők és prostituáltak a dualizmus kor-
szakában Szekszárdon” címmel szokatlan 
témában hallhattunk meglepő történeteket 
Aradi Gábor levéltárostól a Mattioni Esz-
ter Szekszárdi Hölgyklub Egyesület által 
szervezett levéltári esték sorozat részeként.

Június 28.
A Magyarországi Német Színház Lotz 
Kata színművészt választotta a 2012/2013-
as évad színészének.

Június 29.
– A német nemzetiségi kultúra ápolásáért, 
a magyarországi német identitás megőr-
zéséért és erősítéséért a német népdalkó-
rusokat időről időre minősítik. 2013-ban 
a megmérettetésen a Mondschein Kórus 
Egyesület Arany minősítést nyert. A kó-
rus vezetője Molnár Márta, harmonika- 
kísérőjük Keller Antal.
– Az idén a belvárosban, a Garay János 
Gimnázium előtti négysávos útszakaszon 
rendezte meg a Szekszárdi Borvidék K� a 
Szekszárdi Pörkölt és Bor Ünnepét, ame-
lyen harminc asztaltársaság bográcsában 
készült ízletes vendégváró ételét a mintegy 
félezer érdeklődő kóstolhatta meg.

Július 8-14. 
Az Irodalom Háza adott otthont a „Szek-
szárdi Magasiskola” címmel megrendezett 
Írói alkotótábor és mesterkurzusnak, amelyre 
nem csak Tolnából, az országból, de Erdély-
ből, Németországból és Kanadából is érkeztek 
alkotók. A különböző korú és indíttatású, 14-
62 éves résztvevő mindegyike magyar nyelven 
ír és próbálgatja szárnyait. A kurzus mesterei 
a Mészöly-díjas Péterfy Gergely, Győr�y 
Ákos és Szkárosi Endre mellett igen hosszú 
és illusztris volt a meghívott vendégelőadók 
sora is. Az első tábor sikerén fellelkesült ren-
dezők – a Mészöly Miklós Egyesület, A PAD 
Irodalmi, Művészeti, Kulturális Egyesület, 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum és az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár – jelezték, hogy 
évente szeretnék megismételni, és ha lehető-
ség nyílik rá, igyekszenek majd továbbfejlesz-
teni az ígéretes találkozót.

Augusztus 7.
Az Alaptörvény illusztrációi címmel kiállí-
tás nyílt a vármegyeháza dísztermének elő-
csarnokában. A tizenhat történelmi témájú 
festményt és 30 kiváló gyermekrajzot fel-
vonultató kiállítást Tóth Ferenc kormány-
megbízott nyitotta meg, majd az ötletgazda 
Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott 
kalauzolta végig az érdeklődőket a tárlaton.

Augusztus 16.
Az Agóra Művészetek Háza adott otthont 
a EuroChoir kórus fellépésének. Ez az 
Európai Kórusszövetség – Europa Cantat – 
egyik kiemelkedő kórusrendezvénye, ame-
lyet 1982 óta minden évben más országban 
szerveznek meg. Az EuroChoir igazi európai 
kórus, 23 országból meghallgatás után kivá-
lasztott 64, 18-30 éves énekes alkotja, akik 
ezúttal két nemzetközileg ismert karnagy, 
Alessandro Cadario és dr. Lakner Tamás 
dirigálásával mutatták be Pécs után Szek-
szárdon is sikert arató koncertprogramjukat.

Augusztus 18. 
„Balaton Hangja” Énekverseny döntője 
Balatonszárszón: A Tücsök Zenés Színpad 
szólistái közül Gyermek kategóriában Gu-
lyás Panka Sára III., Puskás Zsombor II. 
helyezett lett. I�úsági kategóriában Zilai 
Janina III. helyezést ért el.

Augusztus 19-24.
A megújult Babits Mihály Kulturális Köz-
pont ünnepélyes átadásával vette kezdetét a 

felújítási munkálatokat lezáró és az újszerű 
működés lehetőségeit bemutató Agóra nyi-
tóhét. A programsorozat kiemelkedő kul-
turális eseményei voltak: Carmina Burana  
a Szegedi Kortárs Balett előadásában, Naple-
genda – az Állami Népi Együttes tánc-show-
ja, a Dzsungel Könyve musical – a Sziget Szín-
ház produkciója, a Die Hard 5, A zöld urai, 
az Óz, a hatalmas és a Vasember 3 című 3D-s 
�lmek vetítése. A hét programját a „Koccint 
az ország” borvidéki akciója, Közművelődési 
Konferencia, egy, az intézményt bemutató 
Agóra séta és a Tolna Megyei Művészek tárla-
ta is gazdagította. A művészeti csoportok egy 
kórushangverseny és egy művészeti gála ke-
retében vették birtokba felújított otthonukat. 
A hét fontos eseménye volt még augusztus 
20-án az önkormányzat ünnepi közgyűlése 
és a hagyományos tűzijáték.

Augusztus 20. 
Pontban este nyolc órakor 3200 fő emelte 
magasba és koccintott borospoharával a 
Prométheusz parkban. Az eseményhez 24 he-
lyi borász ajánlotta fel a szükséges bort. Ezzel 
címét megőrizve 2013-ban is Szekszárd lett 
az ország legkedveltebb borvidéki települé-
se a 25 ezer fő feletti kategóriában.

Augusztus 23.
Az AGÓRA megnyitó sorozatában fellépett 
a Szekszárdi Kamarazenekar Földesi Lajos 
művészeti vezető vezetésével és Csőke Fló-
ra csellista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Rendkívüli Tehetségek Osztálya 
hallgatójának szóló játékával, továbbá a 
Szekszárdi Gagliarda Kamarakórus – 
karnagy dr. Szabó Szabolcs, a Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református Együttes – 
karnagy Naszladi Judit, a Szekszárdi Mad-
rigálkórus – karnagy Jobbágy Valér és a 
Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
– karnagy Simon Péter közreműködésével.

Szeptember 5.
„Szekszárd az én városom” mottóval kiál-
lítás sorozat indult az I. Béla Gimnázium 
kollégiumában. Hat megyei alkotó: Áb-
rahám Béla, Bágyi Zsuzsa, Cseh Gábor, 
Juhász Ildikó, Kerekesné Varga Veronika 
és Stekly Zsuzsa vállalta, hogy előre egyez-
tetett tematikával havonta készít egy-egy 
alkotást a meg-megújuló tárlatokhoz.

Szeptember 10. 
Rigó Béla költő, a Kincskereső folyóirat 
főszerkesztője kurzust tartott a versíráshoz 
kedvet érző gyermekek és felnőttek számára 
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermek-
könyvtárában. A kurzus a „Weöres Sán-
dor nyomdokán” című versíró versenyhez 
kapcsolódott, amelyet a Gyermekkönyvtár 
hirdetett meg Tolna megyében a költő szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából. 

A Szekszárdi Szüreti Napok jelentősebb 
programjai
Szeptember 19.
Szeretet Lángja – közvélemény formáló 
program. Magyar borhoz magyar nóta – 
Berkes Jánosnak, az Operaház magánéne-
kesének műsora. Sárközi települések bemu-
tatkozása a Szent István szobor melletti téren. 
Ghymes – 30 fényév, lemezbemutató koncert

Szeptember 20.
Kis Zsenik Klubja roadshow – a Da Vinci 
Learning TV-csatorna programja. A cseh-

országi Bojkovice Néptáncegyüttes bemu-
tatkozása. Ünnepélyes megnyitó a Decsi 
Fér�kar közreműködésével. Örökség Gyer-
mektánc Gála. Mikó István, Kis Pál István: 
A vidám borisszák – borvirág kantáta, ős-
bemutató. I�úsági Fúvós Zenekar koncert. 
Lugosi zenekar játéka a borudvarban. Kiss 
Kata Zenekar koncert. Republic koncert. 
Utcabál a Funky Fever Banddel.

Szeptember 21.
Csurgó Zenekar gyermekkoncert az Örök-
ség Gyermektánc Fesztivál együtteseivel. 
Mozgásművészeti bemutatók. Bor�lozó�a 
és Borköltészet. A PAD Irodalmi Folyóirat 
Komjáth(y)iakkal közös műsora. „Apa, �-
gyelj rám!” Halász Judit előadása. 
Szüreti Felvonulás és Gála
Borrendi avató. Must jön a java – szüre-
ti műsor, benne Szüret Szépe választás. 
Az Alisca Brass Band és a Gyulafehérvá-
ri Fúvószenekar műsora. Bor, Ethosz és 
Misztérium. Garay János: Az obsitos. Kis 
Pál István: Csoda című misztériumjátéka. 
Budapest Bár koncert. Szeret zenekar nép-
zenei koncert. Szekszárd Junior Stars Big 
Band koncert 

Szeptember 22.
Mozgás- és harcművészeti bemutatók. Tücsök 
Zenés Színpad műsora. Perzeus király� csu-
dálatos tettei – az Ort-Iki Báb- és utcaszín-
ház gyermekelőadása. Vásári attrakciók – az 
Ort-Iki Báb- és utcaszínház produkciója. „Az 
idő lefényképezése” – videó fesztivál, Roma 
Hungaricum – az Állami Művészegyüttes 
koncertje. Szekszárd Big Band koncert, Dir-
ty Slippers koncert. Harmonika Virtuózai – 
Molnár György és zenekarának koncertje

A fesztivál időtartamában látogatható 
bemutatók:
Borudvar. Ízek Utcája. Népi iparművészeti 
és kirakodó vásár. Kiállítások: Sárközi élet-
mód fotókon – Bátáért Alapítvány, Időu-
tazás Sárközben – Tolna Megyei Népmű-
vészeti Egyesület, „Változatos természet” 
– Szekszárdi Fotóklub, Cseh Gábor – fest-
ményei, Borbetűk – Forrai Ferenc borcím-
ke és bordokumentum kiállítása, Bárka 
Művészeti Szalon – csoportos képzőművé-
szeti bemutatója, Sipos Norbert fafaragó, 
Kovács Ferenc festőművész kiállítása.

Társult rendezvények
Egyetemvárosi hangulat – PTE Illyés Gyu-
la Kar Hallgatói Fesztiválja. „Költőket s 
borokat kóstolgatok” – a Víz”P”Art Alapít-
vány könyvbemutatója. Örökség Országos 
Gyermektánc Fesztivál – Bartina Néptánc 
Egyesület. A 25 éves Alisca Borrend ünnepi 
közgyűlése a megyeházán.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör rendezvényei:
Hálaadó szentmise az újvárosi templom-
ban. Szüreti felvonulás – szüreti bál.

Szeptember 25. 
Szatmári Juhos László szobrászművész volt 
az Önarckép értékkel sorozat szeptemberi 
vendége. A házigazda Orbán György volt, 
közreműködtek: Radnai Erzsébet ének, 
Lozsányi Tamás zongora és a Bartina Nép-
tánc Egyesület táncosai.

Szeptember 27. 
Szekszárdon is hagyománnyá vált a Kuta-
tók Éjszakája tudományos fesztivál meg-
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rendezése, amelynek egyik helyszíne idén 
is a PTE Illyés Gyula Kara volt. Az egyetemi 
kar e napon zömmel az általános és közép-
iskolás korosztály számára kínált interaktív 
ismeretterjesztő előadásokat, de az óvodá-
sok sem maradtak program nélkül.

Szeptember 28. 
Szombat reggel a köztévét nézők határon 
innen és túl Szekszárdra, pontosabban egy 
hagyományos szekszárdi szüretbe „csöp-
pentek”. Városunk ugyanis csatlakozott az 
„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” 
elnevezésű kezdeményezéshez, amelynek 
célja az volt, hogy a részt vevő 1300 telepü-
lés bemutassa értékeit, hagyományait.

Szeptember 28-29.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus Komá-
romban a Pedagógus Kórusok Országos 
Fesztiváljának volt a résztvevője.

Október 1.
– A Zene Világnapja alkalmából a Szek-
szárdi Kamarazenekar megtartotta hagyo-
mányos koncertjét a Művészetek Házában, a 
Szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
– Simon Péter karnagy közreműködésével. 
A koncerten fellépett szólistaként Noami 
Konforta Horvátországból és Kuti Róbert, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rend-
kívüli Tehetségek Osztályának hallgatója.
– A Babits Mihály Kulturális Központ szer-
vezésében a Liszt Ferenc Zeneiskola közre-
működésével a köztereken tartott ingyenes 
koncertekkel ünnepelte meg Szekszárd a 
Zene Világnapját „A Muzsika Hangja Szek-
szárdon”címmel. A Szent István téren az 
ünnepélyes megnyitót követően az I�úsági 
Fúvószenekar majd a Szekszárdi I�úsági Vo-
nószenekar tartott koncertet. A Garay téren 
a Tücsök Zenés Színpad és Szekszárd Ju-
nior Stars műsorát láthatták az érdeklődők, 
de felcsendült a zene a Béla király téren, a 
Babits Kulturális Központ teraszán, a helyi 
buszjáratokon az oktatási intézmények kö-
zösségi tereiben is. A nap végén a Művészetek 
Házában a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 
és a Szekszárdi Kamarazenekar tartott jeles 
közreműködőkkel ünnepi hangversenyt. 

Október 7.
„Hazai Tájak” címmel Nemessányi Gyöngyi 
művésztanár meghitt hangulatot sugárzó 
akvarelljeiből nyílt kiállítás a megyei könyv-
tárban. A felkérésre összeállított kiállítás a 
csoportos bemutatkozásokon is gyakran meg-
mutatkozó alkotó 9. önálló tárlata volt. 

Október 14. 
Ritkaság számba menő könyvtári együttmű-
ködés köttetett Óbecsén, a helyi Népkönyvtár 
és Szekszárd Megyei Jogú Város Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtára között. Célja a Vajdasági 
és Tolna megyei intézmény kapcsolatainak szo-
rosabbra fűzése, továbbá Óbecsével, Szekszárd 
testvérvárosával közös könyvtári rendezvények 
szervezése, amelyek során a két terület közelebb 
kerülhet a vonzáskörében élő magyarság kultúr-
kincseinek kölcsönös megismeréséhez.

Október 17. 
Liszt Ferenc Szekszárdi miséjének Koloss Ist-
ván által készített vegyeskari átiratát adta elő a 
Szekszárdi Madrigálkórus a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete Zenei Szekciója által ren-
dezett szekszárdi konferencia programjának 

részeként a Művészetek Házában. A kórust 
a koncerten Lozsányi Tamás orgonaművész 
kísérte, és Jobbágy Valér karnagy dirigálta.

Október 18.
A Garay Emlékkönyvet Budapesten, a Magyar 
Országos Levéltár lovagtermében dr. Horváth 
Béla, az MTA doktora, a PTE IGYK dékánja 
mutatta be az érdeklődő szakembereknek. 

Október 23.
A Városi Emlékünnep keretén belül a Szek-
szárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenyt 
adott a Művészetek Házában, Farkas Judit 
énekművész és Kökény Eszter, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetsé-
gek Osztályának hallgatója közreműködésével.

Október 30. 
Harsányi Mária volt a Babits Mihály Kul-
turális Központ Agóra Művészetek Háza 
Önarckép értékkel sorozatának októberi 
vendége. A házigazda Finta Viktor volt.

November 7. 
Árpád-kori temető húzódik még a Béla ki-
rály tér alatt – derült ki dr. Vizi Márta PhD 
régész, főmuzeológus azon előadásából, ame-
lyet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
rendezett a Wosinsky Mór Megyei Múzeum. 
Tudományos tény, hogy ma is ott járunk 
Szekszárd főterén azon az Árpádkorban hasz-
nált temető fölött, amelyet a településen lakók 
az 1400-as évek körül, a szekszárdi vár épí-
tésekor hagytak el végleg. Minden bizonnyal 
jóval több sírt rejt a környék, mint amennyit 
sikerült eddig feltárniuk a régészeknek.

November 9.
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Kórus Egyesület Tatabányán a 
KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége) országos 
minősítő versenyén az „Aranypáva Nagy-
díj” legmagasabb fokozatot nyerte el.

November 9-10. 
A Babits Mihály Kulturális Központ Agóra 
Színháztermében tartotta meg az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület a Tóth Ferenc 
koreográ�ai versenyt. A Versenykoreográ�á-
kat a Székesfehérvári Alba Regia Táncegyüt-
tes Dödölle csoportja, a Szennai Zselic AMI 
Csiperke, Kánya� és Hajadonna csoportja, 
a Székesfehérvári Ikarusz Táncegyüttes I-II. 
csoportja, a Százhalombattai Cseppforrás 
Gyermekcsoport, a Budapest I�úkincső cso-
port, a Győri Lippentő Táncegyüttes, a Sátoral-
jaújhelyi Csipogó – Dobogó – Zubogó Tánc-
együttes, a Bartina Néptánc Együttes Aprók 
csoportja, a Pécsi Misina Táncegyüttes I-II., a 
Komlói Pöndöly Pipitér csoportja, a Tordasi 
Pillikék Táncegyüttes, a Szentendrei Gyer-
mektánc csoport, a Győri Rege Táncegyüttes 
és a Tatai Kenderke Táncegyüttes mutatta be 
a Csasztvan András, Forgács Péter és Szögi 
Csaba összetételű zsűrinek.

November 4. 
Fotósorozaton örökítette meg Mártonfai Dé-
nes fotóriporter a nyári árvíz idején, Bátán a 
vízzel folytatott hősies küzdelmet. A képek-
ből a szekszárdi vármegyeházán nyílt tárlatot 
László-Varga Zsuzsanna a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal főigazgatója ajánlotta az érdeklő-
dők �gyelmébe, aki a példás összefogás kordo-
kumentumainak nevezte a kiállított képeket.

November 5. 
A Babits Mihály Kulturális Központban lát-
ható volt a Magyar Királyok Panoptikuma 
című kiállítás. A szekszárdi tárlat anyagában 
szerepelt Géza fejedelem, I. (Szent) István, 
I. András, I. Béla, I.(Szent) László, Könyves 
Kálmán, II. (Vak) Béla, II. András, IV. Béla, 
IV. (Kun) László, III. András, Károly Róbert, 
I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hu-
nyadi János és Mátyás életnagyságú viasz�-
gurája a koronázási ékszerekkel, fegyverekkel. 

November 8.
A PTE Illyés Gyula Kara adott helyet a „Nyitott 
Levéltárak” országos programsorozat része-
ként megrendezett 18. Tolna Megyei Levéltá-
ri Napnak, amelyen a levéltár munkatársai az 
országos projektek kapcsán végzett saját kuta-
tásaik eredményeit osztották meg a szakmai, 
valamint az érdeklődő hallgatósággal.

November 9-10.
Immár 13. alkalommal került megrende-
zésre a nemzetközi Big Band Fesztivál Bu-
dapesten. A 17 magyar és külföldi zenekart 
felvonultató találkozón a Szekszárd Junior 
Stars, mint a Dél-Dunántúli régió egyik leg-
népszerűbb big band-zenét játszó együttese, 
a fesztivál visszatérő vendége. A zenekar az 
idén ismét bizonyított: aranydiplomát nyer-
tek az A kategóriában. Ez a legmagasabb 
minősítés, amit egy amatőr big band kaphat.

November 11. 
Kiállítás nyílt Preisz Tivadar fotográfus mun-
káiról az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Porta 
galériájában. Az eseményt Németh Judit 
könyvtárvezető nyitotta meg. Az immáron 
második alkalommal kiállító alkotót és mun-
kásságát Várai Mihály fotográfus mutatta be. 
Zongorán közreműködött Wehovszky Patrik.

November 22. 
– A 48 éves Liszt Ferenc Pedagógus Kórus a 
Művészetek Házában hangversennyel em-
lékezett alapító karnagyára, Gerse Józsefre. 
A hangversenyen közreműködött a Garay 
gimnázium kórusa, Naszladi Judit vezeté-
sével és Lozsányi Soma a Liszt Ferenc Ze-
neakadémia hallgatója.
– 43. alkalommal osztották ki a MNL Tolna Me-
gyei Levéltára, Szekszárd város, a megyei köz-
gyűlés, a megyei kormányhivatal, a megyei in-
tézményfenntartó központ, a megyei múzeum, 
a megyei könyvtár, a PTE Illyés Gyula Kara, Ro-
tary Klub kiírásában meghirdetett Helytörténe-
ti Pályázat díjait a vármegyeháza dísztermében. 
Tóth Ferenc Tolna megyei kormánymegbízott 
méltatta a helytörténészek munkáját. Dr. Vára-
dy Zoltán kandidátus, c. egyetemi tanár, a MNL 
Tolna Megyei Levéltárának igazgatója a pályá-
zatot kiíró szervek és a zsűri tagjainak nevében 
értékelte a pályamunkákat.
III. díjat kapott dr. Töttős Gábor a PTE 
IGYK docense. A különdíjat dr. Szilágyi 
Mihály helytörténész vehette át. 

November 28. 
– Kisebbségi politika Európában címmel ren-
dezte meg a PTE Illyés Gyula Kara az Egyed 
Antal Tolna Megyei Honismereti Egyesület, az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete, a 
Szekszárd-Lugos és Facsád Baráti Társaság va-
lamint a Tolna Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztő Egyesület azt a párbeszédes fórumot, 
amelyen dr. Bakk Miklós egyetemi docens, a 
kolozsvári Babęs-Bolyai Tudományegyetem 

politológus tanára (Lugos) és dr. Glósz József 
ny. történész-muzeológus a történettudomá-
nyok kandidátusa (Szekszárd) tartott. Téma 
a székelyföldi nagy menetelés után kialakult 
helyzet, és Erdély autonómiája volt. A fórum 
házigazdai teendőit dr. Horváth Béla az MTA 
doktora, a PTE Illyés Gyula Kar dékánja látta el.

December 5- 22. 
Első alkalommal rendezték meg a Béla ki-
rály téren a Polgármesteri Hivatal szervezé-
sében az Adventi találkozások, valamint a 
Mentálhigiénés Műhely által szervezett Élő 
szeretetet embertársainknak! karácsonyvá-
ró szabadtéri programsorozatot, amelynek 
keretében naponta 17 órától gazdag, színes 
adventi műsorral léptek fel a szereplők. A 
programot nagy érdeklődés kísérte.
December 5. Ünnepi megnyitó. Köszöntőt 
mondott Horváth István polgármester
December 6. Adventi ajándékkészítés a 
Szent József Iskolaközpont szervezésében
December 7. Waldorf óvoda és általános 
iskola – adventi bazár és koncert a volt 
Borkombinátnál.
December 10. A Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus adventi hangversenye a múzeum 
könyvtárában.
December 11. Az adventi ünnepkörhöz és 
a századfordulós kiállítás búcsújelenetéhez 
kapcsolódva gyertya készítése viaszfóliával 
a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.
December 12. Karácsony az erdőben – me-
sés foglalkozás óvodásoknak Leipold Er-
zsébet könyvtáros vezetésével a Gyermek-
könyvtárban.
December 13. Együtt egymásért – Kará-
csonyváró ajándékműsor hátránnyal élő 
Tolna megyei embertársainknak az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár rendezésében, a 
Babits Mihály Kulturális Központban.
December 13. A Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes „Magyar Kórusok 
Napja” alkalmából rendezett, Kodály Zol-
tán születésére emlékező ünnepi Hangver-
senye a Garay Gimnázium dísztermében
December 14. Süni karácsony – Cseke Klári 
zenepedagógussal a Gyermekkönyvtárban.
December 16.
Dsida Jenő Szavalóverseny „Közeleg az 
ember�a” címmel a Szent József Iskolaköz-
pontban.
December 20. Karácsonyi műsor a Szent 
József Iskolaközpontban.
December 21. Karácsonyvárás zenével és 
verssel – a Garay János Gimnázium kará-
csonyi ünnepsége az iskola dísztermében 
– A Szekszárd Jazz Quartet és a Tücsök Ze-
nés Színpad közös karácsonyi ajándékmű-
sora az Agóra Művészetek Házában.
– A Babits Mihály Általános Iskola karácso-
nyi művészeti és nemzetiségi gálaműsora
– Csillagszóró – ünnepi készülődés sok me-
sével a Gyermekkönyvtárban.

December 7. 
Dupla és teltházas előadással zárta sikeres évét 
a Bartina Néptánc Egyesület. Itt jelentették 
be, hogy Matókné Kapási Júlia, az együttes 
vezetője lett a Folklórfesztiválok Nemzetközi 
Tanácsának (CIOFF) egyik idei kitüntetettje, 
és hogy az együttes meghívást kapott a me-
xikói Zacatecabába, a 2016-os Folklóriada 
próbafesztiváljára. Az együttes megválasztotta 
Zatykó Tünde és Sipos Gergő személyében 
az Év női és fér� táncosát. Megünnepelték a 20 
éve táncoló Farkas Zsuzsannát, köszöntötték 
a visszavonuló Farkasné Enyedi Gyöngyit s 
az aktív táncot abbahagyó hat tagot.
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December 10.
Az Agóra Művészetek Háza adott otthont a 
Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai által adott 
adventi hangversenynek. A teltházat vonzó 
eseményen Mozart, Brahms, Dohnányi és 
Vivaldi művei mellett Orbán György előadá-
sában Babits és József Attila versekben is gyö-
nyörködhettek a széksorokban ülő vendégek.

December 17. 
Petrits József mézeskalácsos volt vendége az 
Önarckép értékkel sorozatnak, ahol a házigaz-
da Orbán György volt, közreműködött Né-
meth Judit és a jeles mester vendégei és barátai. 
2013-ban az SZ+C Stúdió K�. szekszárdi 
iroda-bemutató vitrintárlatában Juhász Il-
dikó gra�kái voltak láthatók.

December 31. 
Az évet a Béla király téren tartott Városi 
Öröm ünnep zárta, amelyen Szilveszteri to-
borzót és újévi koncertet adott a Tücsök Zenés 
Színpad, a Kiss Kata Zenekar, pohárköszön-
tőt mondott Eszterbauer János, a Szekszárdi 
Borászok Céhének vezetője, újévi köszöntő 
áldást dr. Kaszó Gyula református tiszteletes, 
míg újévi köszöntőt Horváth István, polgár-
mester mondott. Az eseményt tűzijáték, majd 
Somló Tamás koncertje tetézte.

V. Nemzetközi kapcsolatok
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- 
és partnervárosi programjai 2013-ban

1. Bezons
Május 14.
A Szekszárd – Bezons Baráti Társaság éves első 
közgyűlésén a tagok tájékoztatást kaptak az elő-
ző időszak eseményeiről és a következő hónapok 
várható programjairól, valamint az Egyesület 
2012. évi pénzügyi eredményéről. A közgyűlésen 
tisztújításra is sor került, majd az előző időszak-
ban Bezonsban járt Tücsök Zenés Színpad és az 
All Stars Jazz együttesek művészeti vezetőinek 
úti beszámolóját hallhatták a megjelent tagok.

Május
Pünkösdi hétvégén Galambos János testneve-
lő tanár vezetésével a Garay János Általános 
Iskola labdarúgói vettek részt a hagyomá-
nyosan megrendezett bezons-i nemzetközi 
labdarúgótornán. A több mint 20 éve fennálló 
kapcsolatnak köszönhetően a labdarúgók kö-
zel egy hetet töltöttek a francia testvérvárosban 
és ezúttal is több győzelmet arattak a tornán.

Június 
A hónap végén Izsák Eszter, a Garay János 
Gimnázium tanulója nyári gyakorlatra és 
nyelvtanulási céllal utazott, ahol a vendég-
látó Comité de Jumelage a diáklány szál-
lását, ellátását és szakmai gyakorlatának 
lebonyolítását is nagyban segítette.

Július 
Mohácsi Jánosné vezetésével a szekszárdi 
túrázók 6 fős csoportja utazott ki cserelá-
togatásra a bezons-i Weekend turistaegylet 
meghívására.

Október 3–7.
Dr. Fisi Istvánné elnök, Józan Judit tolmács 
és Berlinger Attila kommunikációs referens 
Bezons-ban a bezons-i Comité de Jumelage veze-
tőségével a két baráti társaság programegyeztető 
megbeszélésén a 2014-15. évre tervezett testvér-
városi cserék tartalmáról és időpontjairól tárgyalt. 

December 3.
A Szekszárd – Bezons Baráti Társaság évi 
második közgyűlésén a tagok tájékoztatást 
kaptak az előző időszak eseményeiről és a 
2014-15. évi programok tervezése céljából 
Bezons-ban tartott egyeztetés részleteiről.

2. Bietigheim-Bissingen
Március 
Bietigheim-Bissingen városa és a Ludwigs-
burg-Bietigheim Klinikák K�. ajándékozás 
útján kórházi és egészségügyi berendezése-
ket küldött a szekszárdi Balassa János Kórház 
újszülött osztálya részére. A jórészt újszerű és 
modern készülékek elsősorban életmentő és 
sürgősségi feladatok ellátására alkalmasak és 
nagyban segítik az osztály műszerezettségé-
nek modernizációját.

Április 12-14.
A szekszárdi öreg�úk kézilabdacsapat meg-
hívására a bietigheimi szenior kézilabda-
csapat játékosai és családtagjaik látogattak el 
Szekszárdra és Faddra. A két csapat között 
több mint két évtizede fennálló kapcsolat 
során minden második évben találkoznak a 
játékosok, amelynek ezúttal a magyar fél adott 
otthont. A német vendégek a budapesti parla-
menti látogatást követően faddi hagyományőr-
ző programokon és sárkányhajózáson vettek 
részt. A delegációt a szekszárdi városházán 
Kővári László bizottsági elnök is fogadta.

Április 
A hónap végén a ludwigsburgi kórház 3 fős 
orvos delegációja látogatott el városunkba, 
hogy a szekszárdi kórháznak adományo-
zott készülékek és berendezések beüze-
melésében segédkezzenek. A dr. Matthias 
Walka szülész-gyermekorvos által vezetett 
küldöttség tárgyalásokat folytatott a kór-
ház vezetőségével egy jövőbeni szélesebb 
együttműködés lehetőségéről, amelynek 
keretében kölcsönös szakmai találkozások-
ra és képzésekre is sor kerülhet.

Május 
A hónap közepén Bietigheim-Bissingen vá-
rosából az elmúlt évekhez hasonlóan egy na-
gyobb segélyszállítmány érkezett szekszárdi 
szervezetek és intézmények számára. A kö-
zel 500 csomag ruhanemű, cipő, játék, könyv 
és egyéb használati cikkek a szociális iroda 
szervezésében a segélyszervezetek, nyugdíjas 
egyesületek és fogyatékkal élő szervezetek 
képviselői útján segélyosztási akciók kereté-
ben jutott el a rászorulók részére.

Május 21.
A több mint két évtizedes zenekari kapcso-
lat keretében a bietigheimi zeneiskola több 
mint 50 fős i�úsági fúvószenekara érkezett 
Szekszárdra, akik városunkban és más ma-
gyarországi helyszíneken koncerteztek.

Július 
A hónap első felében a szekszárdi római kato-
likus egyházközség meghívására a bissingeni 
Guten Hirten egyházközség delegációja ér-
kezett Szekszárdra. A két egyházközség már 
a testvérvárosi kapcsolat megalakulása óta 
tart rendszeres találkozókat és ittlétük során 
a szekszárdi városházára is ellátogattak, ahol 
a delegációt Csillagné Szánthó Polixéna, a 
humán bizottság elnöke köszöntötte.

Augusztus 30. – szeptember 3.
A Pferdemarkton ebben az évben önkor-
mányzatunk nem képviseltette magát. A 

kiállítók között – mint már hosszú évek óta 
– ezúttal is Nepp Dénes szíjgyártó mester 
képviselte Szekszárdot, aki saját standon mu-
tatta be díjnyertes és kiváló minőségű lószer-
számait, bőrből készült kézműves termékeit.

Október 
A hónap közepén a bietigheimi könyvtár 
adományozás útján könyvtári polcokat, 
szekrényeket, kartotékozó rendszert és szá-
mos kiegészítő elemet küldött a szekszárdi 
könyvtár részére. A bútorokat ezúttal is a 
Sió-Trans K�. szállította Szekszárdra, a cég 
önzetlen támogatása révén már számos 
alkalommal térítésmentesen juthattak a 
szekszárdi szervezetek és intézmények az 
adományozott eszközökhöz.

3. Dinghai
Április 23-26. 
Pan Guoning alpolgármester vezetésével 6 
fős delegáció érkezett Magyarországra a kínai 
Dinghai városából, hogy a 2011-ben megkez-
dődött együttműködés folytatásáról tárgyalja-
nak. A delegáció először a Külügyminisztéri-
um által Gödöllőn rendezett kínai-magyar 
kereskedelmi és testvérvárosi konferencián 
vett részt, majd egy budapesti városnézés után 
Szekszárdon tett látogatást. A polgármesteri 
fogadást követően a vendégek megtekintet-
ték a cikói hulladéklerakó működését, majd 
a Szekszárdi Víz- és Csatornamű K�., vala-
mint az Alisca Terra K�. vezetősége fogadta 
a vendégeket. A delegáció meghívta Szekszárd 
város önkormányzata képviselőiet Dinghai-ba 
és Ningbo városába, ahol 2014-ben több kínai 
város részvételével egy nemzetközi, kelet-euró-
pai-kínai konferenciát terveznek.

November 
A hónap elején Andy Fu kínai üzletember 
(a testvérvárosi kapcsolat kezdeményezője) 
tett újabb látogatást Szekszárdon, amelynek 
során a Tolnatej Zrt. vezetőségével folyta-
tott tárgyalásokat tejipari termékek (főképp 
tejpor és savó) kínai exportja ügyében.

4. Downpatrick 
Február 
A downpatricki Testvérvárosi Bizottság egy 
nemzetközi pályázatot nyújtott be az Eu-
rópai Unióhoz, amelyben 5 külföldi város 
között Szekszárd is szerepelt résztvevőként. 
A Grundtvig program élethossziglan tartó 
tanulási folyamatot támogató projektben 
nyújt lehetőséget a testvérvárosok együtt-
működésére 2014-15. folyamán. A pályázat 
elbírálására 2013 nyarán került sor és a prog-
ram lebonyolításáért felelős magyarországi 
TEMPUS Közalapítvány 16 000 EUR ösz-
szegű támogatást ítélt meg városunknak. A 
pályázat során minimum 3 külföldi együtt-
működési programon kell részt vennie Szek-
szárdnak, valamint a tervek szerint 2014 
őszén adhat otthont városunk a pályázati 
partnerek nemzetközi találkozójának.

Szeptember
A szüreti napokon John Noble elnök veze-
tésével a downpatricki testvérvárosi bizott-
ság 3 fős delegációja vett részt az ünnepi 
programokon.
5. Facsád
Augusztus 10-11. 
A Facsádi Napok keretében immáron 19. 
alkalommal a bunyaszekszárdi emléknap is 
megrendezésre került. Önkormányzatunk 
ebben az évben nem tudott részt venni az 
eseményeken, mivel augusztus 14-15-én Lu-

gosra utazott el egy delegáció a Lugos-Szek-
szárd között fennálló testvérvárosi kapcsolat 
20 éves jubileumának megünneplésére. 

Szeptember
A Szüreti Napok programjain ebben az 
évben is részt vettek facsádi vendégek. A 
dr. Gheorge Stoia által vezette delegációt a 
városházán Horváth István polgármester 
köszöntötte. A protokolláris programok 
mellett a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti 
Társaság külön programot és kirándulást 
szervezett a vendégek részére, akik a tamási 
termálfürdőbe is ellátogattak.

6. Lugos
Július 28.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egye-
sülete látogatott el Lugos városába egy er-
délyi utazás keretében. A Szegedi Dezsőné 
vezette csoport az Erdélyből hazafelé vezető 
úton tekintette meg Lugos és Temesvár ne-
vezetességeit, amelynek szervezését a lugosi 
RMDSZ tagjai segítették.

Augusztus 14-15.
Ebben az évben ünnepeltük Lugos városá-
val az 1993-ban aláírt testvérvárosi együtt-
működés fennállásának 20. évfordulóját. A 
két város vezetőségének egyeztetése alapján 
mindkét település saját programot szervezett 
a jubileum megünneplésére, amelyre először 
Lugoson került sor. Romániai testvérváro-
sunk augusztus 14-15-én a hagyományosan 
megrendezett Lugosi Búcsú keretében látta 
vendégül a szekszárdi küldöttséget, amelyet 
Horváth István polgármester vezetett. Az 
önkormányzati delegáción kívül a kiutazó 
csoportban helyet kaptak a Szekszárd-Lu-
gos-Facsád Baráti Társaság és a Szekszárdi 
Rotary Club tagjai is, akik saját lugosi part-
nerszervezetükkel szintén hosszú évek óta 
ápolják a baráti kapcsolatot. A szekszárdi ven-
dégeket a lugosi RMDSZ székházban külön 
is köszöntötték, ahol a kapcsolat kezdete óta 
aktív szerepet vállaló tagokat emlékplakettel 
jutalmazták. A Lugosi Búcsú fellépői között 
a Bartina Néptáncegyüttest is üdvözölhették 
a szekszárdi küldöttek, a magyar táncosok a 
jubileumi ünnepi vacsora műsorában is fel-
léptek és táncaikkal nagy sikert arattak.

Szeptember
A Szüreti Napok programjaira Lugosról 
is érkeztek vendégek. Testvérvárosunkból 
ezúttal Francisc Boldea polgármester és 
Pozsár József, az RMDSZ elnöke vezet-
te a delegációt, melyben önkormányzati 
képviselők is helyet kaptak. A vendégek a 
protokoll programokon kívül megbeszélést 
folytattak a novemberre tervezett szekszár-
di jubileumi ünnepség részleteiről is.

November 28-30. 
Szekszárd adott otthont a 20 éves jubileumi 
évfordulónak, amelyre mintegy 30 lugosi 
vendég jelezte érkezését. A hivatalos prog-
ramok kezdete előtt a PTE Illyés Gyula Kar 
főépülete adott otthont a nagy érdeklődéssel 
kísért „Kisebbségpolitika Európában” című 
párbeszédes fórumnak, melyen dr. Bakk 
Miklós egyetemi docens, a testvérvárosi kap-
csolat alapítója és dr. Glósz József történész 
beszélgettek. Az est házigazdája dr. Horváth 
Béla professzor volt. November 28-án lugosi 
szakácsok és zenészek, valamint a szervezők 
érkeztek Szekszárdra, a 29-re tervezett Lugo-
si Est előkészítésére. A hivatalos ünnepségre 
november 29-én 16 órakor a szekszárdi vá-
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rosházán került sor, ahol a program keretében 
Horváth István és Francisc Boldea polgár-
mesterek az együttműködés folytatásáról 
szóló diploma aláírásával szentesítették a két 
város közötti baráti kapcsolatot. Az ünnepség 
este a Baka István Általános Iskolában szer-
vezett Lugosi Esten folytatódott. Közel 250 
ember kóstolhatta meg a jellegzetes bánáti 
ételeket és italokat, hallgatta egy lugosi zene-
kar szolgáltatta a zenét. A kiváló hangulatú 
est szervezésében a Szekszárd-Lugos-Facsád 
Baráti Társaság és a Szekszárdi Rotary Club 
tagjai segédkeztek, akik a vendégek nagy ré-
szének szállását és ellátását is biztosították. A 
Lugosi Est bevételét a szervezők a következő 
években a lugosi magyar �atalok magyaror-
szági történelmi emlékhelyeket látogató ki-
rándulására kívánják fordítani. A vendégek 
megtekinthették az utóbbi évek szekszárdi 
beruházásait, többek között a Babits Kultu-
rális Központot, a családbarát élményfürdőt, 
valamint a megújult Béla király teret.

7. Óbecse
A korábbi években megalakult Potis-
je-Óbecse kommunális szolgáltató vegyes 
vállalat, amelyben a szekszárdi Alisca 
Terra K�. 49%-os részesedéssel és a me-
nedzsment jogok birtoklásával rendelkezik, 
tovább folytatta terjeszkedését a vajdasági 
szolgáltató piacon. A szekszárdi szakembe-
rek az év során több alkalommal is kiutaz-
tak Óbecsére az aktuális teendők megbe-
szélése és kivitelezése céljából.
Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan ezúttal is támogatói nyilat-
kozatot bocsátott ki az év elején az óbecsei 
Pető� Sándor Magyar Kultúrkör részére a 
2013 nyarán megrendezett nyári honisme-
reti táborhoz, melyre több magyar városból 
érkező diákok is meghívást kaptak.

Június 24.
Vuk Radojevity polgármester és egy önkor-
mányzati delegáció vett részt a szekszárdi 
városházán tartott egyeztetésen, amelyen 
a gazdasági kapcsolatok terén és a közös 
kommunális cég (Tisza-mente Óbecse K�.) 
fejlesztéséről folytattak tárgyalásokat Szek-
szárd vezetőivel.
A szeptemberi Szekszárdi Szüreti Napokra 
Knézi Péter képviselő-testületi elnök ve-
zetésével egy 3 fős delegáció tette tiszteletét 
városunkban.

8. Tornio
Az Erasmus mobilitás program keretében 
2013. december 2-5-ig a PTE IGYK vendég-
oktatója volt Laura Jokela, a Kemi Tornio 
University of Applied Sciences adjunktusa. 
Látogatása alatt a szociális munkás és i�úság-
segítő, majd a média szakos hallgatóknak is 
tartott interaktív előadásokat a drog- és alko-
holfogyasztás �nn és magyar aspektusairól. A 
korábban kríziscentrumban szociális mun-
kásként dolgozó �nn szakember színes szak-
mai program keretében meglátogatta a szek-
szárdi Családok Átmeneti Otthonát, majd a 
bonyhádi Gyámhivatal munkatársával, Tolá-
cziné Varga Zsuzsával és a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
osztályvezetőjével, Sasvári Gáborral készí-
tett interjút, illetve Pécsett meglátogatta az 
Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítványt.

9. Waregem
Május 16-20.
Belga partnervárosunkkal ebben az évben 
ünnepeltük az 1993-ban aláírt partnervárosi 

együttműködés fennállásának 20. évfordulóját. 
A két város vezetőségének egyeztetése alapján 
mindkét település saját programot szervezett 
a jubileum megünneplésére. A szekszárdi ün-
nepségre 15 fő érkezett. A szekszárdi városhá-
zán tartott jubileumi ünnepségre május 18-án 
került sor, ahol a program keretében Horváth 
István polgármester és Jo Neirynck alpolgár-
mester az együttműködés folytatásáról szóló 
diploma aláírásával szentesítették a két város 
közötti baráti kapcsolatot. Az ünnepséget este a 
Baka István Általános Iskolában szervezett Bel-
ga Est követte, melyen több mint 200 ember 
kóstolhatta meg a belga vendégek által készí-
tett ételeket és a kiválós söröket, valamint Paul 
Kindt vezetésével a belga vendégek együttese 
szolgáltatta a zenét a jó hangulathoz. A Belga 
Est szervezését az Alisca-Szekszárd-Waregem 
Baráti Társaság tagjai vállalták magára, akik a 
vendégek szállásáról és ellátásáról is gondos-
kodtak, illetve kirándulást is szerveztek belga 
barátaik részére.

Október 25-28.
Waregem adott otthont a 20 éves jubile-
umi ünnepségnek, melyen az Ács Rezső 
alpolgármester mester által vezetett önkor-
mányzati delegáción kívül az Alisca-Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság 10 tagja 
is részt vett. A waregemi városházán Kurt 
Vanryckeghem polgármester és a warege-
mi képviselő-testület fogadta a vendégeket, 
majd a Szekszárd-Waregem Comité szer-
vezett programokat a szekszárdi küldöttség-
nek. A baráti társaság székházában rendezett 
fogadást követően másnap mintegy 200 fő 
részére került sor a magyar ételek és borok 
kínálására, ahol az ebéd után szekszárdi 
zenészek szórakoztatták a jelenlévőket. A 
hazautazás előtt az önkormányzati delegá-
ció rövid brüsszeli városnézésen is részt vett.

Április 9.
Indonézia magyarországi nagykövete, Manga-
si Sihombinga PTE Illyés Gyula Karon töb-
bek között a hallgatók és oktatók tervezett 
cseréjéről tárgyalt dr. Horváth Béla dékánnal.

Április 16-20. 
A Garay gimnázium sikeresen pályázott 
az első alkalommal meghirdetett, a határon 
túli magyar �atalokkal való kapcsolatépítést 
szolgáló Határtalan programban. Az Óbecsei 
Gimnáziummal benyújtott projekt kereté-
ben diákok látogattak el Óbecsére. Sokuknak 
gimnáziumi éveik egyik legmeghatározóbb 
élménye volt ez a projekt. Megismerkedtek a 
határon túl élő vajdasági diáktársaikkal. Tanúi 
lehettek a kisebbségben élő magyarság hagyo-
mányőrzésének, anyanyelvápolásának.

Május 25.
Ünnepi közgyűlésen egy diplomában erő-
sítette meg Szekszárd és a belga Waregem a 
települések között 20 éve fennálló testvérvá-
rosi viszonyt. Horváth István polgármester 
méltatta a waregemiek szociális érzékenysé-
gét, hiszen sok tanulót és több intézményt 
láttak vendégül az évek során. Dr. Sólyom 
Bódog, az Alisca Szekszárd – Waregem 
Baráti Társaság elnöke felidézte a kapcso-
lat történetét, majd Jo Neirynck, Waregem 
alpolgármestere a kapcsolatépítés további 
terveiről szólt. Az ünnepséget követően a 
Baka István Általános Iskolában belga estet 
szerveztek, kitűnő menüvel és sörökkel. A 
belga zenészek húzták a talpalávalót.

Június 1- 8.
A Babits Mihály Általános Iskola német-
országi partneriskolájából vendégeskedett 
gyönyörű városunkban illetve a Balatonon 
a 25 fős diákcsoport. A rodenbach-i gye-
rekeket itt tartózkodásuk idején fogadta 
Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város 
alpolgármestere is. A találkozón a német 
tanulók megismerhették városunk neve-
zetességeit, kulturális és gazdasági értékeit 
prezentáció keretében.

Június 28.- július 12.
Kovács Vanessa és Szűcs Marietta középisko-
lások vettek részt Ausztriában a zwettli Rotary 
Club 17 ország hátrányos helyzetű �ataljait fo-
gadó nemzetközi táborában. A nyelvgyakorlás 
mellett Bécs megismerése és ra�ing (vadvízi 
evezés) is szerepeltek a gazdag programban. 
A táborozás teljes költségét a szervezők és a 
Rotary Club Szekszárd biztosította.

Augusztus 31.
Az „I�ú Szív” Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes testvérkap-
csolati megállapodást kötött az osztrák Sie-
benburger Tanzgruppe csoporttal. 

November 15-17.
Az „I�ú Szív” Magyarországi Német 
Nemzetiségi Néptáncegyüttes Csehor-
szágban Chotebor városban megvédte 
nemzetközi kiemelt minősítés címét. Az 
Együttes vezetője: Gaál László, művészeti 
vezető: Gaálné Ho�ercsik Dóra.

November 29. 
A testvérvárosi kapcsolatot megerősítő dip-
lomát írt alá Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ünnepi közgyűlésének 
keretében Horváth István polgármester és 
Francisc Boldea, Lugos polgármestere. A 
20 éves évforduló alkalmából mindkét ön-
kormányzat egy-egy emlékplakettel ajándé-
kozta meg a másikat. Az ünnepi közgyűlést 
követően a Baka István Általános Iskolában 
lugosi-estet tartott a Szekszárd-Lugos-Fa-
csád Baráti Társaság, amelyen az elmúlt 
évtizedekben kapcsolatot ápoló szervezetek 
és magánszemélyek – a Boldea polgármes-
ter vezette 10 fős delegáció tagjaival együtt 
– mintegy 160 fő részvételével közösen 
ünnepelték a jubileumot. Az est bevételét 
a szervező a lugosi �atalok magyarorszá-
gi történelmi emlékhelyeket meglátogató 
programjának megvalósítására ajánlotta fel.

November
Az életen át tartó tanulás programja kereté-
ben a Garay gimnázium a Tempus Közala-
pítvány által meghirdetett uniós Comenius 
pályázaton a Mind the gap! című projekttel 
20 000 eurós támogatást nyert. A projekt 
5 ország közreműködésével valósul meg: 
Csehország, Törökország, Németország és 
Észtország egy-egy iskolája dolgozik együtt a 
Garay János Gimnáziummal. A projekt során 
a pályázatban részt vevő diákok a generációs 
különbségeket vizsgálják kérdőívekkel. 

VI. Egészségügy
Január 12.
A Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Gyermekdiabétesz Szekciója országos ta-
lálkozó megrendezésére kérte fel a Balassa 
János Megyei Kórházat. A több mint 200 
főt megmozgató esemény házigazdája a 

kórház vezetőségén kívül dr. Rippl Ilona, 
a gyermekosztály főorvosa, gyermekdiabe-
tológus volt. A színes, tartalmas rendezvé-
nyen a gyermekek, szüleik és a szakterület 
neves képviselői találkoztak egymással. Az 
igényes kézműves foglalkozásokat a Tolna 
Megyei Népművészeti Egyesület tartotta, 
miközben a szülők előadásokat, beszámo-
lókat hallgattak és konzultálhattak a szak-
orvosokkal. A mozgásórát Ivánné Bányai 
Ilona edző tartotta. A PTE Illyés Gyula Kar 
aulájában könyv- és lapkiadók, segédeszköz 
gyártók is megjelentek. A �atalok jó ízzel 
fogyasztották az egészséges ételeket és örül-
tek a rendezvényt záró tombolának.

Február 19.
A Magyar Ápolók Napján hagyományos 
megemlékezést tartottak a Balassa János Me-
gyei Kórház dolgozói az egykori Szent Vin-
ce-rendi irgalmas nővérek síremlékénél, akik 
1854-től feloszlatásukig ápolták a betegeket.

Április 26.
Bietigheim-Bissingen testvérvárosból Jür-
gen Kessing főpolgármester segítségével 
orvosi műszerekből és életmentő készülé-
kekből álló szállítmány érkezett a Balassa 
János Megyei Kórház Gyermekosztályá-
ra. Az eszközöket a Sió-Transz ingyenesen 
szállította a helyszínre.

Május 10.
Az Ápolók nemzetközi napján a várme-
gyeháza dísztermében köszöntötte a Balassa 
János Megyei Kórház vezetősége a legkivá-
lóbb munkát végző ápolókat és szakdolgo-
zókat. Az ünnepségen jelen voltak a Magyar 
Ápolási Egyesület és a Magyar Ápolók Tol-
na Megyei Szervezetének képviselői is.

Május 17.
Nagy sikere volt a X. Országos Patika Nap 
Tolna megyei eseményeinek, amelyet a 
Hársfa és a Remedia Gyógyszertárak szer-
veztek. Az interneten is közvetített progra-
mon ez évben a mozgásszervi betegségek-
ről tartott előadást dr. Hegedűs Gyula, és 
élő adásban lehetett kérdéseket is feltenni.

Október 19. 
Tudományos ülés, a Szent János és Pál ká-
polnában tartott ökumenikus istentisztele-
ten dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor 
igehirdetése gazdagította az idei Balassa-na-
pi programot. A megyeháza dísztermében 
tartott ünnepségen részt vett dr. Cserháti 
Péter helyettes államtitkár és László-Varga 
Zsuzsanna a Tolna Megyei Kormányhiva-
tal főigazgatója. Dr. Muth Lajos főigazgatói 
beszédét a kiváló munkát elismerő kitünte-
tések és elismerések átadása követte.
 
VII. Civil szervezetek
Január 19.
A Dicenty Dezső Kertbarát kör és az 
Alisca Borrend várta az érdeklődőket a 
Vince-napi újbor ünnepre, a kékfrankos 
napjára az Istifán-gödrei pincesorra.

Január 27.
Gyurkovics János világi elnök köszöntötte a 
többmint 150 résztvevőt a Szekszárd-Újvá-
rosi Katolikus Társaskör éves közgyűlésén.  
Horváth Jánosné általános elnökhelyettes 
beszámolójában kiemelte, hogy az ügyme-
net hibátlan volt, a programok jól sikerültek 
és az önkéntes munkaórák száma 3802 volt.
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Január 28.
A Léleképítő sorozat keretében hangzott el 
Ángyán József előadása: „Akié a föld, azé 
az ország!”címmel.

Február 2.
A Civilek napján a vármegyeházán elisme-
réseket adott át dr. Puskás Imre, a megyei 
közgyűlés elnöke. Az Év Tolna megyei 
civil szervezete elismerést a Szekszárdi 
Gitáregyesület kapta. A mecénások elis-
merésére hivatott Bazsonyi Arany-díjat a 
Tam-Bau K�. érdemelte ki.

Február 6.
Egész-ség Szabadegyetem címmel előa-
dássorozatot szervezett a Szekszárdi Men-
tálhigiénés Műhely és a PTE Illyés Gyula 
Kara. Pócs Margit elnök bevezetőjében a 
jövőről való felelősségteljes vélekedés való-
di átgondolására hívta fel a �gyelmet, ame-
lyet az előadások megerősítettek.

Február 25.
Sorskérdésekről beszélt Rátóti Zoltán szín-
művész a Léleképítő sorozat keretében.

Március 1.
A hallás jegyében rendezett Szekszárdon 
szakmai konferenciát a Tolna Megyei Si-
ketek és Nagyothallók Egyesülete. A há-
zigazda Simonné Váradi Zsuzsanna szak-
értő és Takács Attiláné audiológus volt. A 
neves professzorok előadását nagyszámú 
érdeklődő hallgatta. A rendezvényen részt 
vett Kósa Ádám EP-képviselő is.

Március 3.
Szakmai előadássorozatot tartott az Eső-
manók Tolna Megyei Egyesülete, amelyet 
az autizmussal élők iskolai körülmények 
között történő elfogadása és segítése téma-
körben elemeztek pedagógusok számára, 
mintegy 160 résztvevővel.

Március 3-10.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nagy-
böjti tartós élelmiszergyűjtést szervezett 
templomaikban. 126,5 kg élelmiszer gyűlt 
össze, melyet szétosztottak rászorulóik között.

Március 6.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör szervezésében a Szent István Házban dr. 
Borbás Géza, a Pécsi Egyházmegye jogásza tar-
tott dia�lmvetítéssel egybekötött előadást a spa-
nyolországi El Camino zarándokútról „Szent 
Jakab nyomában Útibeszámoló az Útról, ami 
hazavisz” címmel. Az előadó beszélgetőtársa a 
szekszárdi Kövesdi Mária volt, aki 2012 őszén 
zarándokolta végig az El Camino-t. Az előadá-
son mintegy 180-200 fő vett részt.

Március 11.
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub 
Egyesület és a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum Mattioni Eszter festőművész halá-
lának 20. évfordulóján Színes álomvilág 
címmel Lovas Csilla főmuzeológus vetített-
képes előadásával emlékezett meg a művész 
alkotásvilágáról, életéről, emberi tartásáról.

Március 13.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör vezetősége javasolta a Szek-
szárd-Újvárosi városrészben található 
Halász Béla utca Horváth Károlyra vál-
toztatását. Horváth Károly 44 éven látott 

el papi szolgálatot Szekszárdon: kezdetben 
Szekszárd-Belvárosi káplánként, aztán az 
Újvárosban adminisztrátorként, majd plébá-
nosként és esperesként. A társaskör egyházi 
elnöki tisztségét pedig 1923-tól a társaskör 
megszüntetéséig, 1949-ig, majd a titkos 
működés alatt is betöltötte. Horváth Károly 
esperes úr közvetlensége, emberszeretete, a 
vallása, egyháza és hívei iránt érzett elkötele-
zettsége, valamint rendkívüli szociális érzé-
ke olyan mély nyomokat hagyott Szekszárd 
Újvárosának lakóiban, hogy a mai napig élő 
emlékként él és igen kevesen vannak, aki-
nek ne lenne valamiféle személyes emléke 
vele: igen nagy tisztelettel viseltetnek iránta, 
a Szekszárd-Újvárosi temetőben található 
sírját közösen ápolják.

Március 20.
A francia nyelvet és kultúrát népszerűsítet-
ték több szekszárdi helyszínen, így a Garay 
gimnázium dísztermében és Mangó étte-
remben a Frankofónia nemzetközi ünne-
pén. Volt verseny, francia nyelvű beszámoló 
Franciaországról, gasztronómiai bemutató, 
kóstoló és az elmaradhatatlan sanzon-est, 
Kovács Gergő közreműködésével. A nap 
szervezői az Esélyt Tolnának Alapítvány 
és a Polip I�úsági Egyesület.

Március 21.
A ’48-as honvédek, Garay Antal, Török 
Zsigmond és Hollós Alajos sírjának meg-
koszorúzására az időjárás jobbra fordulása-
kor került sor az alsó- és újvárosi temetőben, 
amelyeknél a város, a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesület tagjai és kö-
zépiskolás diákok rótták le kegyeletüket.

Március 24.
Virágvasárnap délután a Szekszárd-Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör tagsága és 
az érdeklődők meglátogatták az ökumené 
jegyében a szekszárdi evangélikus temp-
lomot. Sefcsik Zoltán lelkész mutatta be a 
templomot és annak környékét. Körülbelül 
70 fő vett részt a rendezvényen. Tájékozta-
tást kaptak a szekszárdi gyülekezetről és az 
evangélikus egyházról.

Március 25.
– A Tolna Megyei Egyed Antal Honismere-
ti Egyesület VI. Honismeret Napi, a Bezer-
édj István Szakképző Iskolában megtartott 
megemlékezésén Zentai András c. igazgató, 
egyesületi tag tartott előadást Bél Mátyásról. 
– A léleképítőn dr. Horváth István kutató 
professzor Tények és tévhitek a koleszterin-
ről címmel tartott előadást.

Április 5.
Soltész Miklós államtitkár és Horváth István 
polgármester, országgyűlési képviselő avatta 
fel a fogyatékossággal élőket munkához segítő 
kék Madár Alapítvány új, kétszintes, akadály-
mentesített irodaházát a Bartina utcában.

Április 15. 
– Szaniszló Ferenc televíziós szerkesztő 
Léleképítőn tartott előadást Egy díjbirkózó 
világraszóló panorámája címmel.
– A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör meghívására dr. Haag Éva és 
Ács Rezső alpolgármesterek látogattak el 
a Szent István-házba, tájékoztatást nyújtot-
tak a város által szervezett programokról, a 

megvalósult és tervezett munkálatokról. A 
tájékoztatón 100 érdeklődő vett részt.

Április 16. 
Ruzsa Éva főlevéltáros tartott előadást „Mi-
lyen volt az élet a két világháború között 
Szekszárdon?” címmel a Mattioni Eszter 
Szekszárdi Hölgyklub Egyesület által szer-
vezett Levéltári esték keretében. 

Május 13.
Élő történelem, a Léleképítőn Kéri Edit előa-
dása: Kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban?

Május 22. 
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgyklub 
Egyesület által szervezett Levéltári esték 
keretében Cserna Anna főlevéltáros tartott 
előadást „A rejtélyes eredetű és tragikus 
sorsú Augusz család” címmel. 

Május 30.
Az MNL Tolna Megyei Levéltára adott 
otthont a Garay Emlékkönyv – Szekszárd 
tisztelgése a költő születésének 200. év-
fordulóján című kötet bemutatójának. A 
könyv kiadói Szekszárd MJV Önkormány-
zata és a MNL Tolna Megyei Levéltára. 
Köszöntőt mondtak Csillagné Szánthó 
Polixéna, Szekszárd MJV Humán Bizottsá-
gának elnöke, Heilmann Józsefné, a Garay 
János Gimnázium igazgatója és dr. Várady 
Zoltán, az MNL Tolna Megyei Levéltár 
igazgatója. A kötetet dr. Gesztesi Enikő, 
a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület titkára és Kaczián János, az egye-
sület elnöke mutatta be. A könyvbemutatón 
közreműködtek a Garay János Gimnázium 
diákjai.

Június 1.
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal és Szekszárd város pol-
gármesteri hivatala hagyományosan meg-
rendezte az Önkéntesek Napját és a Hála 
Gálát. Csillagné Szánthó Polixéna humán 
bizottsági elnök köszöntötte a Garay térre 
kitelepült 16 civil szervezetet, majd a szí-
nes, tartalmas programok végén átadták a 
Szomjú-díjat, amelyet 2013-ban Papp Jó-
zsefné, a Platán Nyugdíjas Klub vezetője és 
a Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi 
Egyesület érdemelt ki.

Június 8.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület éves közgyűlése Kaczián Jánost, aki 
megalapítás óta, 1993-tól töltötte be e tisztsé-
gét, örökös tiszteletbeli elnökké választotta. Az 
egyesület új elnöke az eddigi titkár, dr. Gesztesi 
Enikő, a Garay János Gimnázium tanára, tit-
kára Horváth Endréné tanár lett. A dr. Dobos 
Gyula, Elekes Eduárdné, dr. Kriston Vizi Jó-
zsef, dr. Szőts Zoltán összetételű elnökségbe új 
tag-ként bekerült dr. Vizi Márta, a Wosinsky 
Mór Múzeum régésze.
Június 14.
A Léleképítőn dr. Bakay Kornél régész-tör-
ténész professzor tartott előadást a 93 esz-
tendős trianoni gyászunkról.

Június 22.
Az 1998-ban alakult Szekszárdi Rotary 
Club a vármegyeháza dísztermében tartotta 
éves ünnepi ülését. A leköszönő soros elnök, 
Evertse Marinus Willem dr. Ungváry Zsig-
mondtól, a Magyar District kormányzójától 
átvehette a legjobb klubelnök címet, amelyet 

országosan 5 klubvezető kapott meg. A klub 
2013/2014 évi elnökének dr. Dobos Gyula 
nyugalmazott levéltár igazgatót választották. 
Az alelnöki tisztet Béres Vilmos, a titkárit 
Bárczy Eörs, a kincstárnokit Villi János, a 
klubmesterit Módos Ernő, a fundation fele-
lősit Kosztyi János tölti be. A magyar rotary 
mozgalom élén is váltás történt. A Magyar 
District kormányzói tisztét július 1-jétől egy 
évig dr. Sólyom Bódog tölti be.

Augusztus 10. 
A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Ka-
rán találkoztak a Tolna, Baranya, Somogy 
és Bács-Kiskun megyében élő autista gyer-
meket nevelő szülők. Az összejövetelen, 
amit az Esőmanók Tolna Megyei Autista 
Gyermekekért Közhasznú Egyesület az 
országos szövetség közreműködésével szer-
vezett, bemutatkoztak az érintett szerveze-
tek, majd előadások hangzottak el, amelyet 
fórum követett, a tapasztalatok, ötletek és 
javaslatok átadására.

Augusztus 20.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör hagyományos Szent István-napi 
ünnepségén 3. alkalommal adták át a tár-
saskör közgyűlése által 2011 januárjában 
alapított „Horváth Károly Esperes Díj – a 
Társaskörért” kitüntetést, amelyben azok 
részesülhetnek, akik nem tagjai a társas-
körnek, mégis támogatják  működését. A 
kitüntetett dr. Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség szekszárdi születésű el-
nöke lett, aki a Társaskörnek évek óta nyúj-
tott kiemelkedő támogatásával érdemelte 
ki az elismerést. A Társaskör ünnepségén 
részt vett Horváth István polgármester és 
Szekszárd város képviselő-testülete is.

Szeptember 10.
Tolna megye és Szekszárd múltjából cím-
mel 12 előadásból álló sorozatot indított a 
Rotary Club Szekszárd. A külső érdeklődők 
számára is nyilvános sorozat 2013. évi előa-
dásait dr. Szabó Géza régész, kandidátus 
Római kori emlékek Tolnában, Ódor János a 
WMM igazgatója Tolna megye a honfoglalás 
és az államalapítás után, dr. Várady Zoltán a 
levéltár igazgatója Megyénk mindennapjai a 
török kiűzését követően, Kaczián János ny. 
népművelő-levéltáros Garay és Szekszárd, dr. 
Vízi Márta kandidátus Béla király tér múltja 
és jelene, dr. Gaál Zsuzsa főmuzeológus Egy 
kisváros a századfordulón címmel tartotta.

Szeptember 24.
Létrejött a Családi Tűzhely Alapítvány. 
Alapítója dr. Kertész Ágnes, a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház pszichiátriai osz-
tályának osztályvezető főorvosa. Az alapít-
vány munkatársai, a továbbiakban a helyi 
családterápiával foglalkozó szakemberek és 
a családterápiát igénylő családok támogatá-
sa érdekében tevékenykednek.
Október 5.
Szász János polgármester meghívására 
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület a XIV. Megyei Honismereti Ta-
lálkozóját Závodon tartotta. A jelenlevők 
megemlékeztek Váradi Antalról, a drámaí-
róról, a Kisfaludi Társaság tagjáról, a Váradi 
Antal Értékmentő Egyesület névadójáról, és 
megkoszorúztuk az emléktábláját. A találko-
zó témája az épített örökség volt. Előadáso-
kat tartott László Csaba (Budapest), dr. K. 
Németh András (Tamási), dr. Gere László 
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(Szekszárd), Szász Gábor (Závod). A talál-
kozón adta át az egyesület a Honismereti 
Szövetség idei elismeréseit. A számos me-
gyebeli mellett Emléklapot kapott Baltavári 
István és felesége, Jakab Géza valamint a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület.

Október 5.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány ve-
zetője dr. B. Tóth Mihályné dr. Pasztarak 
Erzsébet önkéntes munkájáért a Katolikus 
Karitász országos elismerésében, a Caritas 
Hungarica díjban részesült.

Október 7-11. 
A 25 éves Mentálhigiénés Műhely és a 
Babits Mihály Kulturális Központ ismét 
megrendezte az immáron XXIII. Pszicho-
lógiai Kultúra Hete rendezvénysorozatát, 
és a csatlakozó Szekszárdi Babahordozó 
Napok eseményeit a kulturális központban. 

Október 10. 
„A civil szervezetek működési környezeté-
nek javítása” címmel konferenciát szervezett 
a Tolna Megyei Civil Információs Cent-
rum (CIC) Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával. A ren-
dezvényen előadást tartott dr. Latorcai Csa-
ba a Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kap-
csolatokért felelős helyettes államtitkár is.

Október 14.
A Léleképítőn dr. Csókay András agyse-
bész kutatásairól és hitéről tartott előadást.

Október 15. 
Emlékezetesen bensőséges műsorral ünne-
pelte meg a Fehér Bot világnapját a Vakok 
és Gyengénlátók 1300 tagot számláló Tol-
na Megyei Egyesülete Szekszárdon, ame-
lyen nemcsak a meghívott énekes-verses 
előadók léptek fel, hanem a sorstársak is. 
Többek között a már országos hírnévnek 
örvendő kitűnő hangú énekes-előadó, Rá-
kóczi Szilvia is Tamásiból.

Október 18.
Budapesten az MNL Országos Levéltára 
Lovagtermében tartották Kaczián János 
Garay Emlékkönyv című kötetének bemu-
tatóját, amelyen Bartha Éva, a Honismereti 
Szövetség titkára is részt vett.

Október 26-29.
Az Esztergomban tartott I�úsági Honisme-
reti Akadémián megyénket a Garay gim-
názium két diákja, Mátyás Kamilla és Pál 
Viktória képviselte, akik dr. Gesztesi Enikő 
felkészítő munkájának segítségével gazdag 
anyagot gyűjtöttek össze a sárközi népvise-
letről. A diákok sikerét jelzi, hogy előadásuk 
megjelenik a Honismeret című folyóiratban.

Október 28.
A Léleképítőn dr. Bárdi László keletkutató 
a magyarság keleti gyökereiről beszélt.
Október 29.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány az EU élelmi-
szersegély program során 4255 kg tartós élel-
miszert osztott szét 302 rászoruló család részére.

November 28.
A Léleképítőn dr. Szakály Sándor történész 
Gömbös Gyula életéről tartott előadást.

December 2.
A Léleképítőn Puskely Mária Batthyány-
Strattmann Lászlóról, a szegények orvosáról 
beszélt.

December 4.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület nyolc előadásból álló előadásso-
rozatot hirdetett „Kedvenc témám” címmel 
a megyei kutatók helytörténeti munkáinak 
megismerése és megismertetése céljából. Az 
első előadást Andics János tartotta Csók Ist-
ván Őcsényben című nagysikerű előadásával. 

December 5.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány önkén-
tese Korossy Józsefné példamutató önkén-
tes tevékenysége elismeréseként elismerő 
oklevelet vehetett át az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától.

December 6-22.
A Mentalhigiénés Műhely nagy sikerrel 
rendezte a már hagyománnyá vált „Élő sze-
retetet embertársainknak” Karácsonyváró 
rendezvényét a megújult Béla király téren.

December 19.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány hagyo-
mányaihoz híven adventi találkozót szervezett 
egyedül élő, magányos nyugdíjasaiknak, akik 
közösségben szeretnék ünnepelni a kará-
csonyt. Sokan eljöttek a rendezvényre, élvez-
hették a színvonalas műsort, s a lelki útravaló 
mellett kaptak ajándékcsomagot is.

December 24. 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány dr. 
Kaszó Gyula református lelkésszel karölt-
ve a karácsony alkalmából köszöntötte és 
megajándékozta az idősek otthonában élő-
ket és a BV-ben lakókat. 

VIII. Nemzetiségek
Április 18.
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat és elnöke, Sárközi János József a 
békés egymás mellett élés jegyében konfe-
renciát szervezett „Minden vonásban ott 
lakom, ahol te is” címmel. Az eseményt le-
vélben üdvözölte a konferencia fővédnöke, 
Alberto Bottari de Castello vatikáni nun-
cius. Köszöntőt mondott Tóth Ferenc kor-
mánymegbízott. Szekszárd MJV Önkor-
mányzatát dr. Horváth Kálmán képviselő, 
jogi és közbiztonsági tanácsnok képviselte. 
Részt vett a tanácskozáson Sárközi Károly, 
az Országos Roma Önkormányzat képvi-
selője és Bacsmai László püspöki biztos.

Október 10.
Az Agóra Színháztermében ünnepelte fenn-
állásának 35. évfordulóját a „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egye-
sület. A teltházas rendezvényen jelen voltak 
Szekszárd város és a német nemzetiségi 
önkormányzat vezetői, a németországi test-
vérváros kórusainak képviselői. A jubileu-
mi műsort a helyi német óvoda és iskolák, 
valamint Tolna, Kakasd és Zomba kórusai 
tették teljessé. A megjelenteket németül 
köszöntő Horváth István polgármester az 
ünnep alkalmából „Szekszárd városáért a 
művészet erejével” elismrést adományozott 
Moizes Gyuláné alapító kórustagnak, és 
Taba Józsefnek, aki 20 éve tagként, egy ideig 
titkárként és kiváló szólista teljesítményével 
szolgálja a kórus ügyét.

Október 12.
„Magyarok és németek, mint az európai egye-
sítés hídépítői” címmel rendezett konferenciát 

Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Illyés 
Gyula Karán, a német kormánypárt, a CDU 
által működtetett Konrad Adenauer Alapít-
vány, a Német Kultúra Kelet Európai Alapít-
ványa, valamint az Országos Német Önkor-
mányzat szervezett. A konferencia rendezői 
azért választották a kisebbségi jogok konti-
nentális érvényesülésével foglalkozó konfe-
rencia helyszínéül Szekszárdot, mert ebben a 
városban és megyében, de a tágabb régi-óban 
is a német kisebbség igen aktív, emellett itt 
működik az ország, illetve a közép-kelet euró-
pai régió egyetlen német színháza, a Deutsche 
Bühne Ungarn.

Október 31.
A Magyarországi Német Színház októberi 
bemutatóján Rosner Krisztina rendezésé-
ben Falussy Lilla: Metadolce című művét 
állította színpadra, nagy sikerrrel. A kor-
társ magyar dráma egyik izgalmas alkotása 
a szerelem keresésének nehézségeit mutatja 
be, őszinteséggel, megértéssel és sok hu-
morral. A darab szereplői Robert Martin, 
Christine Heller és Lotz Kata voltak.

November 9.
A KÓTA Országos Nemzetiségi fesztiválján, 
amelyet Tatabánya-Felsőgallán rendeztek meg 
a német nemzetiségi dalkörök, énekkarok, 
szólista csoportok részére, részt vett a Nasz-
ladi Judit karnagy által tizenöt éve alapított és 
vezetett Szekszárdi Babits Mihály Általános 
Iskola Német Nemzetiségi Kamarakóru-
sa, és a „Szekszárdi hatok” kisegyüttes, ahol 
mindkét együttes a zsűritől magas minősítés-
nek számító Ezüst Diplomát kapott.

IX. Egyházak
Január 21-26.
„Mit kíván tőlünk Isten?” mottóval zajlottak 
hétfőtől szombatig a zsúfolásig megtelt temp-
lomokban az ökumenikus imahét alkalmai.

Február 28.
A magyar zarándokok körében is népsze-
rű az El Camino keresztény zarándokút, 
amelynek végállomása a spanyolországi 
Santiago de Compostela városa, ahol 800 
km gyaloglás után találkoznak a hívek, lelki 
megnyugvással – hangzott el 200 érdeklődő 
előtt a Wosinsky közösségiházban, a zarán-
dokút résztvevőinek hiteles előadásában.

Április 10.
A kulturális hagyományokon alapuló Magyar 
Zarándokút Egyesület tagjait, élükön Eperjes 
Károly színművésszel, a városházán fogadta és 
vendégül látta Horváth István polgármester.

Április 17.
Halász János szekszárdi borász 2012-es 
kékfrankosa fényesen szerepelt az országos 
evangélikus borfesztiválon, amelyen arany-
érmet nyert a legmagasabb pontszámmal.

Június 28.
Védőszentjére emlékezett a város a Szent Já-
nos és Pál Kápolnánál tartott ünnepi szent 
misén, amely egyben a Szent László Napok 
nyitánya volt. Először Bacsmai László plé-
bános köszöntötte a népes gyülekezetet, 
majd Bíró László tábori püspök osztotta 
meg gondolatait az egybegyűltekkel.

Június 29.
A Szekszárdi Református Egyházközség új 
lelkészét, dr. Kaszó Gyula tiszteletest isten-
tisztelet keretében iktatta tisztébe dr. Rácz 

József, a Tolnai Református Egyházmegye 
esperese. Igét hirdetett dr. Bogáti Szabó Ist-
ván, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke. 
A jelenlévő lelkésztársak egy-egy igével kértek 
áldást új kollégájuk életére és munkájára. Kö-
zülük elsőként Balázsi Zoltán korábbi lelki-
pásztor köszöntötte utódját. Megható pillanat 
volt, amikor a szolgatárs és feleség, Kaszóné 
Kovács Karola kérte az áldást, kiemelve: „Le-
gyen, Uram a te kegyelmed rajtunk, amikép-
pen bíztunk tebenned.” Ezt követően dr. Kaszó 
Gyula nyilvános presbiteri ülésen tartotta meg 
székfoglalóját. A gyülekezet és a presbiterek 
köszöntését Mészáros István, a Károli-egye-
tem Hittudományi Karáét pedig Németh 
Dávid professzor tolmácsolta. A település ne-
vében Horváth István polgármester üdvözölte 
a lelkészt és családját. A városvezető utalt arra 
a jó kapcsolatra, amely az önkormányzat és a 
felekezetek lelkészei között kialakult. A temp-
lomban tartott ünnepi alkalmat megtisztelte 
jelenlétével a testvérváros, Lugos lelkésze, Gáll 
Zoltán és elődje Fazakas Csaba esperes,

Október 13.
„Protestáns-napi zenés hangversenyt” tartott 
a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református 
Kórus az evangélikus templomban, ahol 
áhítatot Lemle Zoltán Csokonai alkotói-dí-
jas református lelkipásztor tartott, köszön-
tőt Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd 
MJV Önkormányzata Humán Bizottságá-
nak elnöke mondott. A műsorban közremű-
ködött Németh Judit előadóművész, Tillai 
Tímea szoprán, Lemle Zoltán tenor, Halmi 
Gábor basszus, Lozsányi Tamás orgonamű-
vész. Vezényelt: Naszladi Judit karnagy.

November 3. 
A szekszárdi reformátusok lugosi testvér-
gyülekezete ünnepi rendezvénnyel emléke-
zett meg fennállása 110 éves és orgonájának 
100 éves évfordulójáról. A szekszárdiak kis 
küldöttsége elfogadta a meghívást az ün-
nepségre, amelyen Csury István Királyhá-
gó-melléki püspök hirdette az igét. 

X. Sport
Január 19.
A Szekszárdi I�úsági Unió által 14. alka-
lommal megrendezett Bartina Teljesít-
ménytúra 41,5, 30 és 15 km-es távjait 656-
an teljesítették.

Január 25-27.
Az I. Béla Gimnázium Árvay Júlia, Ba-
logh Eszter, Bari Krisztina, Kövér Dorina, 
Mácsik Nikolett, Simon Anikó, Studer 
Zsuzsa, Szántó Dominika és Szendei Ber-
nadett összeállítású csapata a Kosárlabda 
Diákolimpia VI. korcsoport Országos Dön-
tőjén 1. helyezést ért el. Testnevelő: Vecsési 
Klára, edző: Szabó Noémi.

Február 9.
Atlétikai Club a Budapesten a SYMA csar-
nokban megrendezett fedett pályás  bajnok-
ság serdülő korosztályban Szemerei Levente 
1000 m-en második helyezést, Pap Endre 
1000 m-en első helyezést, Valkay Tamás 60 
m gáton első helyezést, Mercz Kevin maga-
sug-rásban második helyezést, és Holcz Máté 
300 m-es síkfutásban második helyezést ért el.

Február 10. 
OLC T-TRANS GEMENC JUDO KLUB 
versenyzői: Mátics András, Boros Bence, 
Sárecz Márton a ceglédi I�úsági Országos 
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Bajnokságon első, Ács Balázs második, 
Molnár András harmadik helyet szerzett. 
Edzők: Szepesi József, Szepesi Dávid, 
Patyi Károly.

Február 15-16.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Fehován meg-
rendezett Eleven Duel versenyen Bóka László 
AMCU kategóriában és az Eleven 3D Apró-
vadazásban egyaránt második helyezést ért el.

Február 23. 
A miskolci Nemzetközi Versenyen az 
OLC T-TRANS GEMENC JUDO KLUB 
versenyzői: Mátics András, Boros Bence 
első, Ács Balázs második, Molnár András 
harmadik helyet ért el.
Tóth Márk a Baka István Általános Iskola 6. 
b osztályos tanulója másodszor nyerte el a 
Magyar Amatőr Barista Bajnok címet, mind-
kétszer felnőtt mezőnyben. Budapesten a 
Corinthia Hotelben rendezett Magyar Barista 
Bajnokságon 2 eszpresszót, 2 cappuccinót és 2 
kreatív italt kellett elkészíteni és felszolgálni az 
érzékszervi és a technikai zsűri előtt. 

Március 1.
Bogos Virág az Úszó Diákolimpia országos 
döntőjén a 100 méteres mell- illetve hát-
úszás versenyszámokban 2. helyezést ért el.

Március 9.
Atlétikai Club a Budapesten a SYMA 
csarnokban megrendezett fedett pályás  
bajnokság serdülő korosztályban Valkay 
Tamás ötpróba versenyszámban országos 
bajnok, Pap Endre 3000 m-es síkfutásban  
országos bajnok,és Szemerei Levente 2000 
m-en negyedik helyezést ért el.

Március 20-22.
A Kosárlabda Sport Club junior korosztályos 
csapata a Budapesten megrendezett U18-as 
mezőnyben országos hatodik helyezést értek 
el. Felkészítőjük Szabó Noémi volt.

Március 23.
Egyéni sportágában Pincehelyen a Pince-
hely Kupán a Fáklya Sportegyesület tagja  
Sebestyén András elő helyezést ért el.

Március 23-24.
– Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Budapes-
ten megrendezett 2013. évi Terem Íjász Or-
szágos Bajnokságon Szaka Zsombor csigás 
�ú gyerek kategóriában második helyezést, 
Szaka Gyula csigás �ú serdűlő kategóriá-
ban negyedik helyezést ért el.
– Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület a Bu-
dapesten megrendezett 2013. évi Terem 
Íjász Országos Bajnokság döntőjén Almás 
Richárd kadet kategóriában első helyezést, 
Bakó Bence kadet kategóriában második 
helyezést, Bencze Gábor gyermek kategó-
riában első helyezést, Zsók Szabolcs gyer-
mek kategóriában negyedik helyezést ért el.

Április 6.
Egyéni sportágában Szegeden a Török Mi-
hály emlékversenyen a Fáklya Sportegye-
sület tagjai Sebestyén András első helyezést  
és Fábián Márton negyedik helyezést ért el.

Április 13.
Integrált asztalitenisz versenyen „Tavasz” 
Szekszárdon a Fáklya Sportegyesület tagja 
Sebestyén András második helyezést ért el.

Április 13.
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület a Budapesten 
rendezett Pálya GP versenyen Bencze Gábor 
gyermek kategóriában első helyezést érte el.

Április 17-20.
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület a Gyulán 
megrendezett Történelmi Európa-bajnok-
ságon Bükszegi Norbert kadett-i�úsági 
kategóriában első helyezést érte el.

Április 26-27.
Az I. Béla Gimnázium tanulója, Fábián 
Ábel a Kerékpáros Diákolimpia Országos 
Döntőjén Országúti V. korcsoport időfuta-
mában 1. helyezést ért el.

Április 27.
Atlétikai Club a Budapesten megrendezett 
10 000 m-es Országos Bajnokság junior 
korosztályban Halmai Balázs harmadik 
helyezést ért el.

Április - május
OLC T-TRANS GEMENC JUDO KLUB 
versenyzői közül az Országos Diákolimpi-
án aranyérmes lett: Hunyadi Bence, Mátics 
András, ezüstérmes: Sárecz Márton, Bo-
gáncs Gergő, az összesített pontversenyt 
az OLC T-TRANS csapata nyerte.

Május 1.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Szekszárd-Sö-
tétvölgyben megrendezett Alisca Extrém 
3D DDR 3D Bajnokság 3. fordulóján Szaka 
Gyula csigás �ú serdűlő kategóriában má-
sodik helyezést, Huszár Zoltán felnőtt fér� 
HU kategóriában második helyezést, Háhner 
Erika felnőtt női CU kategóriában első helye-
zést, Bóka László AMCU kategóriában első 
helyezést, és Mezei Ádám László a DDR 3D 
bajnokság 3. fordulóján i� HU kategóriában a 
harmadik helyezést ért el.

Május 3.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Sopron-Ág-
valván megrendezett HDH-IAA 3D Euró-
pa Bajnokságon Kovács Gábor Zsigmond 
olimpiai kategóriában harmadik helyezést, 
Alexandra Manea felnőtt női CU és CU 
csapat második helyezést, Huszár Zoltán 
felnőtt fér� HU első helyezést és a Csigás 
csapat harmadik helyezést, Háhner Erika 
felnőtt női CU harmadik helyezést és a CU 
csapat második helyezést ért el.

Május 5-8. 
Tallinnban az I�úsági Európa-bajnoksá-
gon részt vettek az OLC T-TRANS GE-
MENC JUDO KLUB versenyzői: Mátics 
Andris, Boros Bence, Sárecz Márton.

Május 4.
Magyar- Szerb asztalitenisz versenyen Kis-
kunmajsán a Fáklya Sportegyesület tagja 
Sebestyén András egyéni első, Fábián Már-
ton harmadik helyezéstért el.

Május 10-12.
A Kosárlabda Sport Club kadett korosz-
tályos csapata a Sopronban megrendezett 
U16-os mezőnyben országos ötödik helyezést 
értek el. Felkészítőjük Harsányi Mária volt.

Május 18.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Szekszárdon 
és Sötétvölgyben megrendezett TTIE DDR 
2013. évi 3D Bajnokság 5. fordulóján Szaka 

Zsombor csigás �ú gyerek kategóriában har-
madik helyezést, Szaka Gyula csigás �ú ser-
dűlő kategóriában második helyezést, Huszár 
Zoltán felnőtt fér� HU kategóriában máso-
dik helyezést, Háhner Erika felnőtt női CU 
kategóriában első helyezést, és Bóka László 
AMCU kategóriában első helyezést ért, el.

Május 19-20.
A Kosárlabda Sport Club serdülő korosztá-
lyos csapata Zalakaroson megrendezett U14-
es mezőnyben regionális szinten első helyezést 
értek el. Felkészítőjük Harsányi Mária volt.

Május 17-19.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 
tagjai a Győrben megrendezett Graboplast 
Maraton Magyar Bajnokságban Balogh 
Zsó�a az NK-1 kölyök IV. 10 km-én ötö-
dik, Takács Márk az MK-1 kölyök III. 10 
km-én első, Nagy Viktória az NMK-1 kö-
lyök III. 10 km-én negyedik, Mercz Marcell 
az MK-1 gyermek II. 5 km-én negyedik, 
Ádám Alexa az NMK-1 gyermek II. 5 km-
en első, és Ács Anna az NMK-1 gyermek I. 
5 km-en ötödik helyezést értek el.

Május 18.
Atlétikai Club a Budapesten az Ikarus pá-
lyán megrendezett Országos Váltóbajnok-
ság serdülő korosztályban Fehér Nándor, 
Valkay Tamás, Mercz Kevin, Holcz Máté 
4x100 m-es váltóban negyedik helyezést és 
a vágta váltóba harmadik helyezést értek el.
 
Május 21-25.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Sopronban 
megrendezett HDH-IAA 2013. évi 3D Eu-
rópabajnokságon Szaka Zsombor csigás �ú 
gyerek kategóriában ötödik helyezést, Sza-
ka Gyula csigás �ú serdűlő kategóriában 
hatodik helyezést, és Bóka László AMCU 
kategóriában első helyezést és CU csapat 
kategóriában második helyezéstért, el.

Május 22.
A Kihívás napján immár sokadik alkalom-
mal lett Szekszárd, a legsportosabb város 
a 25-70 ezer lélekszámú települések kate-
góriájában. A kanadai kezdeményezéshez 
hazánk 1991-ben csatlakozott.

Május 30.
A Kosárlabda Sport Club gyermek korosz-
tályos csapata a Sopronban megrendezett 
U12-es mezőnyben országos negyedik helye-
zést értek el. Felkészítőjük Stierné Jankovics 
Mária volt.

Június 1-2.
I. Béla Gimnázium tanulója: Erdélyi Zol-
tán az Atlétika Diákolimpia Országos Dön-
tő Egyéni Pályabajnokság hármasugrás ver-
senyszámában 3. helyezést ért el.

Június 3.
Valkay Tamás a Baka István Általános Is-
kola 7. b osztályos tanulója a Puskás Ferenc 
Stadionban megrendezett országos atlétikai 
diákolimpián 1. helyezést ért el. Testnevelő 
tanára: Enyedi Attila.

Június 1-2.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 
tagjai az Országos Diákolimpia Sukoró verse-
nyen az MK-1 gyermek I. Ács Anna negyedik 
helyezést, az MK-1 kölyök III. Nagy Viktória 
harmadik helyezést, az 1000 m-es futamban a 

K-4 kölyök IV. Nagy Viktória, Mercz Maja, 
negyedik helyezést, Posta Döme ötödik he-
lyezést, az MK-2 gyermek II. Mátyás Bálint 
harmadik helyezést, Szegedi Balázs, Csákvári 
Dávid negyedik helyezést ért el.

Június 6-9.
Az Atomerőmű KSC U-23-as női kosárlabda 
csapata a tatai országos bajnoki döntőn arany 
érmet szerzett. A csapat tagjai:Árvay Júlia, 
Hajdú Zsanett, Kövér Dorina, Mácsik Niko-
lett, Nyirati Petronella, Simon Anikó, Studer 
Ágnes, Studer Zsuzsanna, Tamis Dorottya, 
Wiesner Fanni, Wolf Adrienn, Zele Dorina. 
Edzők: Harsányi Mária, Szabó Noémi.

Június 6-9.
A Kosárlabda Sport Club a Tatán megren-
dezett U23-as csapata országos első helye-
zést ért el. Felkészítőjük Szabó Noémi volt.

Június 7-9.
A Kosárlabda Sport Club kenguru korosz-
tályos csapata a Budapesten megrendezett 
U11-es mezőnyben országos harmadik 
helyezést értek el. Felkészítőjük Stierné 
Jankovics Mária.
 
Június 15-16.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Szekszárd-Sö-
tétvölgyben megrendezett WA Terep Íjász 
Országos Bajnokságon Szaka Zsombor 
csigás �ú gyerek kategóriában első helyezést, 
Szaka Gyula csigás �ú serdűlő kategóriában 
második helyezést, Kovács Gábor Zsigmond 
olimpiai kategóriában negyedik helyezést, 
Alexandra Manea felnőtt női CU kategóri-
ában első helyezést, Huszár Zoltán felnőtt 
fér� HU kategóriában első helyezést, Háhner 
Erika felnőtt női CU kategóriában második 
helyezést, és Bóka László AMCU kategóriá-
ban második helyezést ért el. A rendezvényt 
jelenlétével megtisztelte Tom Bil, a Magyar 
Íjász Válogatott szövetségi kapitánya is, aki 
elismerően nyilatkozott a versenyről.

Június 22.
– Integrált asztalitenisz versenyen „Nyár” 
Szekszárdon a Fáklya Sportegyesület tagja 
Wittinger Jánosné második helyezést ért el.
– Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Budapesten 
megrendezett MISZ Suli Íjász Bajnokságon 
Szaka Zsombor csigás �ú gyerek kategóriá-
ban első helyezést, és Szaka Gyula csigás �ú 
serdűlő kategóriában harmadik helyezést ért el.
– Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület a Buda-
pesten megrendezett MISZ Suli Íjász Baj-
nokság döntőjén Bükszegi Norbert kadet 
i�úsági kategóriában első helyezést, Bencze 
Gábor gyermek kategóriában második he-
lyezést, Fleischer Fanni kadet kategóriá-
ban második helyezést, i�. Horváth Tibor 
i�úsági kategóriában második helyezést, 
Dobolyi Dávid gyermek kategóriában har-
madik helyezést, Piros Roland i�úsági kate-
góriában harmadik helyezést ért el.
– Tolnai Tájak Íjász Egyesület az Örkény-
ben megrendezett MÍSZ 3D GP2 versenyén 
Bóka László AMCU kategóriában első he-
lyezést ért el.

Június 30.
A Fáklya Sportegyesület tagjai Fábián 
Márton, Sebestyén András a Szerb- ma-
gyar Barátság Kupán Zentán (SRB) má-
sodik helyezést értek el csapatversenyben. 
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Július 6-7.
Atlétikai Club a Tatabányán megrendezett 
Országos Atlétikai Egyéni Bajnokság serdülő 
korosztályában Szemerei Levente 1000 és 
2000 m-en első helyezést, Pap Endre 800 és 
3000 m-en első helyezést, Holcz Máté 400 
m-en harmadik helyezést, és Valkay Tamás 
magasugrás, távolugrás, 100 m gát első helye-
zést ért el. 

Július
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Sopronban 
megrendezett IFAA Terep Európa-bajnok-
ságon Alexandra Manea felnőtt női CU 
ötödik helyezést, Huszár Zoltán felnőtt 
fér� HU harmadik helyezést, Háhner Eri-
ka felnőtt női CU negyedik helyezést ért el.

Augusztus 1-3.
A Fáklya Sportegyesület tagjai Fábián Már-
ton, Sebestyén András, Márton István a 
Cupa Ana Lugojana versenyen Lugoson (RO) 
negyedik helyezést értek el csapatversenyben, 
és Sebestyén András asztalitenisz egyéni első 
helyezést, csapat első helyezést, open második 
helyezést, vegyes páros első helyezést, míg Fá-
bián Márton csapat harmadik helyezést ért el.

Augusztus 1-11.
Studer Ágnes a KSC Szekszárd játékosa az 
U-16-os magyar nemzeti válogatott tag-
ja-ként a várnai „A” Diviziós Európa-baj-
nokságon bronzérmes lett.

Augusztus 2-4.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 
tagjai az Országos Utánpótlás Bajnokság 
Sukoró versenyén a K-4 női kölyök 1000 
m-én Nagy Viktória, Mercz Maja, Korsós 
Zsó�a és Balogh Zsó�a harmadik helye-
zést, a K-1 női serdülő 2000 m-én Vincze 
Viktória második helyezést, az MK-1 női 
gyermek I. 2000 m-én Ács Anna negyedik 
helyezést, az MK-1 női gyermek II. 2000 
m-én Ádám Alexa harmadik helyezést, az 
MK-1 fér� gyermek I. 2000 m-én Müller 
Bence első helyezést, a K-1 fér� kölyök 
IV. 4000 m-én Bodnár Balázs harmadik 
helyezést, az MK-1 fér� kölyök III. 4000 
m-én Takács Márk harmadik helyezést, az 
MK-1 vegyes váltó gyermek I. 4x500 m-én 
Ács Anna, Koleszár Zsó�a, Müller Bence, 
Fődi József első helyezést, és az MK-1 ve-
gyes váltó gyermek II. 4x500 m-én Mercz 
Marcell, Ádám Alexa, Jávor Péter, Bartos 
Zsó�a első helyezést értek el.

Augusztus 8-11. 
Egyesült Államokban, Miamiban megren-
dezett I�úsági Világbajnokságon a magyar 
válogatott csapat felét kitevő judokák: Ács Ba-
lázs, Sárecz Márton, Boros Bence, Mátics And-
rás sikeresen szerepeltek. Ács Balázs, Sárecz 
Márton IX. helyezést értek el. Ered-ményével 
Sárecz Márton részt vehet a 2014. évi Kínában 
megrendezésre kerülő II. I�úsági Olimpián.

Augusztus 10-11.
Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Borsodná-
dasdon megrendezett MÍSZ 3D Országos 
Bajnokságon Bóka László AMCU kategóri-
ában negyedik, Kerner Bálint kadet CU ka-
tegóriában második és Mezei Ádám László 
i� HU kategóriában első helyezést ért el.

Augusztus 31.- szeptember 1.
– A Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Budapes-
ten megrendezett WA Pálya Íjász Országos 
Bajnokságon Alexandra Manea felnőtt női 
CU első, Mezei Ádám László CÍM kategóriá-
ban harmadik, Kerner Bálint CFK kategóriá-
ban harmadik és a WA CEC Pálya Íjász Közép 
európai Versenyen ötödik helyezést ért el.
– Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület a Buda-
pesten megrendezett WA Pálya Íjász Or-
szágos Bajnokság döntőjén Bencze Gábor 
gyermek kategóriában első helyezést érte el.

Szeptember 7-8.
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület a Sötét-
völgyben megrendezett MÍSZ 3D GP4 ver-
senyén Bóka László AMCU kategóriában 
negyedik helyezést, és Kerner Bálint kadet 
CU kategóriában második helyezést ért el.

Szeptember 14.
A Fáklya Sportegyesület tagja Sebestyén 
András a IV. Dombóvár Kupa Dombóvá-
ron egyénileg második helyezést ért el.

Szeptember 14-15. 
A bautzeni Nemzetközi Versenyen átütő si-
kert ért el a judos csapat. Egyéniben Berlin-
ger Gábor, Sárecz Márton, Molnár András 
első, Kasó Ferenc és Kasó Gergő harmadik 
lett. Csapatban az OLC T-TRANS GE-
MENC JUDO KLUB első lett.

Szeptember 21-22.
Atlétikai Club a Budapesten az Ikarus BSE 
Atlétikai Stadionban megrendezett Or-
szágos bajnokság serdülő korosztályában 
Valkay Tamás négypróba „A” változatú 
versenyében első helyezést, Pap Endre 
négypróba „B” változatú versenyében ötö-
dik helyezést, és a négypróba csapatunk Fe-
hér Nándor, Valkay Tamás, Mercz Kevin, 
Pap Endre első helyezést értek el.

Október 10.
Az I. Béla Gimnázium Erdélyi Zoltán, Kecs-
kés Máté, Szoboszlai Gergő, Bödő Márk, 
Kalmár Zsombor összeállítású csapata az 
Ügyességi csapatbajnokság országos döntőjé-
ben távolugrásban 1. helyezést, úgyanott az Er-
délyi Zoltán, Kecskés Máté, Szoboszlai Gergő, 
Nyisztor Péter és Kalmár Zsombor összeállítá-
sú magasugró csapat 2. helyezést szerzett.

Október 12.
– A Fáklya Sportegyesület tagja Sebestyén 
András Meghívásos versenyen Hőgyészen 
egyéni és páros versenyen második helye-
zést ért el.
– A Fáklya Sportegyesület a Rácalmáson 
megrendezett DDR 3D Bajnokság 2. for-
dulóján Kerner Bálint i� CU kategóriában 
első helyezést ért el.

Október 19.
– A Fáklya Sportegyesület Sötétvölgyben 
megrendezett Alisca 3D versenyen Bóka Lász-
ló AMCU kategóriában első helyezést ért el.
– A Fáklya Sportegyesület tagjai Fábián 
Márton, Sebestyén András a Paksi Atom Ku-
pán páros harmadik helyezést, míg Sebestyén 
András vigaszág első helyezést ért el.

Október 20.
Integrált asztalitenisz versenyen „Ősz” Szek-
szárdon Wittinger Jánosné a Fáklya Spor-
tegyesület tagja harmadik helyezést ért el.

Október 26-27.
A Fáklya Sportegyesület tagjai Fábián 
Márton, Sebestyén András, Márton Ist-
ván Budapesten megrendezett Sasváriné 
emlékversenyen Sebestyén András egyéni 
első helyezést, csapat első helyezést, open 
első helyezést, míg Fábián Márton csapat 
harmadik helyezést ért el.

November 23.
Az Atlétikai Club a Budapesten a XVIII. ke-
rületi Bókay-kertben megrendezett Magyaror-
szág 105. mezei futóbajnokság serdülő korosz-
tályában Szemerei Levente első helyezést ért 
el. Felkészítők: Németh Gyula, Gaál László.
A terület bajnokságban a Fáklya Sportegye-
sület a 2012-2013-as évben a hat csapat közül 
vereség nélkül az első helyet szerezte meg.
A Kosárlabda Sport Club tini korosztályos 
csapata U13-as mezőnyben országos szin-
ten 9-12. helyezést értek el. Felkészítőjük 
Stierné Jankovics Mária.
A Kosárlabda Sport Club NBI. A felnőtt 
csapata országos szinten hetedik helyezést 
ért el. Felkészítőjük Magyar Gergely volt.
A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 
tagjai Nagy Viktória, Ádám Alexa, Takács 
Márk, Mercz Marcell a korosztályos válo-
gatott versenyzői. Felkészítők: Jámbor At-
tila, Jámborné Inger Nikoletta.
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesü-
let tagjai 2013-ban egy első, öt második, két 
harmadik, egy negyedik, ötödik és hatodik 
helyezést, a Dél-Dunán-Tourson harmadik 
és a Misik László Emléversenyen harmadik 
helyezést értek el.
A Szekszárdi Rádió Klub tagjai 2013-ban 
Hudanik Antal Senior: Gyorstávírász Vi-
lágbajnokságon Adás harmadik helyezést, 
gyakorlat1 harmadik helyezést, gyakorlat2 
negyedik helyezést, csapat negyedik helye-
zést ért el. Az Európa Bajnokságon Weisz 
László HPCW, Rádióforgalmi negyedik 
helyezést, az Országos Bajnokságon Antal 
Bíborka N21, Rádiós Tájfutó OB, UUR-
H,RH első helyezést, sprint második he-
lyezést, Ferenc József NYE, Rádióforgalmi 
OB harmadik helyezést, Hudanik Antal F�, 
Gyorstávírász OB összetett első helyezést, 
és Lakatos László Senior, Gyorstávírász OB 
összetett első helyezést ért el.
A Szenior Atlétika Club 2013-ban az Or-
szágos Szenior Fedett pályás, Országos 
Baj-nokságon 14 bajnoki címet, 8 ezüst, és 
3 bronz érmet szerzett. A szabadtéren ren-
dezett Országos Bajnokságon 14 bajnoki 
címet, 13 ezüst és 10 bronz érmet ért el. A 
Tatán megrendezett Speciális Dobószámok 
Világbajnokságán Ruzsinka István világ-
bajnoki címet szerzett.
Az év végi sportkategória választáson Ács 
Balázs Szekszárd város legjobb fér� ver-
senyzője, az OLC T-TRANS GEMENC 
JUDO KLUB a legeredményesebb egyesü-
let címét nyerte el. A klub edzői: Szepesi 
József, Szepesi Dávid, Patyi Károly.

XI. Díjak, elismerések
Szekszárd Megyei Jogú Város az SZ+C Stú-
dió K�.-nek 2013-ban a „Tiszta, rendezett, 
virágos porta” kitüntető címet adományozta.
Kövesdi Marcell a Baka István Általános 
Iskola tanulója 1. helyezést ért el az Érden 
rendezett II. „Katyika meg Matyika” or-

szágos mesemondó versenyen. Felkészítő 
tanára: Dávid Zoltánné.

Január 22.
– A Magyar Kultúra Napján Decsi Kiss Já-
nos irodalmár, képzőművész és Ékes László 
író, újságíró a Magyar Kultúra Lovagja ki-
tüntetést vett át Budapesten.
– Ismét öten, köztük Gacsályi József költő, 
író, Zsíros Ari képzőművész, a Galériás es-
ték művészetszervezője vehette át a „Tolna 
Megyei Művészetért” elismerő plakettet a 
zeneiskola dísztermében.

Március 21-23.
Farkas Vivien Erzsébet Az I. Béla Gimnázi-
um tanulója a 9. Neumann János Nemzetközi 
Tehetségkutató Programtermék Verseny dön-
tőjében Zene kategóriában I. helyezést ért el.
Móger Ákos az Arany János Országos Di-
gitális Nyelvi Versenyen I., Kalányos Karo-
lina III. helyezés ért el.

Április 26.
– Strohmayer Péternek, a Tolnai Tájak Íjász 
Egyesület edzőjének Budapesten, a Rend-
őrség és Tűzoltóság Napja alkalmából tar-
tott ünnepségen kiemelkedő helytállása és 
bátor magatartása elismeréséül a belügymi-
niszter Bátorságért érdemjelet adományoz-
ta, és jutalomban részesítette. 
– Máté Fanni Szabina a Baka István Álta-
lános iskola tanulója az előző tanévben elért 
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményei-
ért Budapesten a Sportok Házában vehette át 
a „Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója” 
kitüntető címet Balog Zoltán minisztertől. 
Testnevelő tanára: Enyedi Attila.

Június 14. 
A tehetséggondozó tanárok számára alapítot-
ta a megyei közgyűlés elnöke a Létay Meny-
hért-díjat, amelyet elsőként dr. Gesztesi Enikő, 
a Garay János Gimnázium tanára vehetett át.

Június 20.
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 
címzetes egyetemi tanári címet, valamint 
az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt 
adományozott az intézményben folytatott 
oktató nevelő munkájáért dr. Várady Zol-
tánnak, a MNL Tolna Megyei Levéltára 
igazgatójának.

Augusztus 20.
Szekszárd MJV Önkormányzatának Ün-
nepi Közgyűlése keretében átadott díjak és 
elismerések:
Pro Urbe Szekszárd Emlékplakettet kapott
dr. Gaál Attila régész, a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum nyugalmazott igazgatója, aki egyebek 
mellett számos nagyszabású feltárásban is részt 
vett, ezek közül kiemelkedő a Szekszárd-Pa-
lánkvár, illetve a bölcskei kikötő leletmentése.
Közjóért kitüntetésben részesült 
– a Gagliarda Kamarakórus
Az együttes 2000 szeptemberében alakult 
Szekszárd város és környéke kórusmuzsikát 
kedvelő �ataljaiból. Repertoárján egyaránt 
megtalálhatók egyházi és világi kórusművek, 
elsősorban reneszánsz szerzőktől. Alakulásuk 
óta rendszeresen fellépnek a Bárdos Lajos 
Zenei Hetek koncertjein, jótékonysági ren-
dezvényeken, kiállítás-megnyitókon. Rend-
szeresek önálló koncertjeik is, amelyek közül 
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a karácsonyi, és az évadzáró hangverseny már 
hagyományosnak mondható. A kamarakórus 
2006-ban Szekszárd Megyei Jogú Város Ki-
emelt Művészeti Együttese lett.
– Harsányi Mária, a magyar női kosárlabda-
válogatott egykori klasszisa, utánpótlásedző, 
aki 2003-ban aranyéremig juttatta a szekszárdi 
gyermekválogatottat, s rengeteget tett és tesz a 
szekszárdi kosárlabdasport népszerűsítéséért, 
nem utolsósorban az utánpótlás neveléséért.
– Pozsár József, az erdélyi Lugos alpolgár-
mestere, a helyi RMDSZ szervezet elnöke, aki 
a Szekszárd és Lugos között ’93 óta fennálló 
testvérvárosi kapcsolat előmozdításáért, a gaz-
dasági és oktatási együttműködésben játszott 
szerepéért és a helyi magyar közösségért tett 
áldozatos munkájáért vehette át az elismerést.

„Szekszárd Javáért” elismerésben részesült 
Szekszárd város gazdasági fejlődését segítő 
tevékenységéért a Bodri Pincészet K�., a 
Heimann Családi Birtok K�. 
Mindkét borászati k�.-ben a határokon is túl 
ívelő szőlő és bortermelés folyik. Sokat tettek 
a város borturizmusának, idegenforgalmának 
népszerűsítéséért, jó hírének emeléséért. Ki-
emelkedő, példaértékű munkájukat ismerte el 
a város ezzel a kitüntetéssel.

Klézli János Nívódíjat Vincenz Babesch-
ke, Radibor polgármestere érdemelte ki.

Roma Nívódíjat a Szekszárdi Kisebbségi 
Önkormányzat a cigány közösséget segítő te-
vékenységéért Bacsmai László plébánosnak 
ítélte oda.

Augusztus 20.
– Dr. Soczó László dandártábornok, a me-
gyei rendőr-főkapitányság vezetője Szent 
György Érdemjel elismerésben részesült
– Dr. Pilisi Gábort, Szekszárd rendőrkapi-
tányát kiváló szakmai munkájának elisme-
réseképpen a belügyminiszter soron kívül 
ezredessé léptette elő.

Augusztus 20. 
Újvárosi Római Katolikus Társaskörben, a 
2011-ben alapított Horváth Károly Espe-
res díjat, dr. Csötönyi Sándor, a Magyar 
Ökölvívó Szövetség elnöke kapta.

Augusztus 28. 
Budapesten a Nemzeti Színházban  meg-
rendezett „Bonis Bona – A nemzet tehet-
ségeiért” díjátadón hat szekszárdi pedagó-
gus kapott kitüntetést.
„Kiváló versenyfelkészítő” kitüntetésben ré-
szesült: Huszárik Imre – földrajztanár, Garay 
János Gimnázium; Báló Marianna – magyar 
nyelv és irodalomtanár, Garay János Gimná-
zium; Kondor Gyula – hegesztő, szakmai is-
meretek tanár, Szent László Szakképző Iskola.
„Kiváló tehetséggondozó” kitüntetésben 
részesült Hajós Éva – matematika tanár, 
I. Béla Gimnázium, Valkainé Daczó Esz-
ter – jazztechnika tanár, PTE Illyés Gyula 
Gyakorló Iskola.
„Kiváló tehetségsegítő” kitüntetésben ré-
szesült Heilmann Józsefné – történelemta-
nár, Garay János Gimnázium.

Szeptember 1. 
A Tolna Megyei Önkormányzat megyenapi 
ünnepi közgyűlésén dr. Muth Lajos, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház főigazga-

tója Bezerédj István-díjat, Csillag Balázs 
atléta, a Szekszárdi Sportközpont NK�. 
igazgatója Sipos Márton-díjat kapott. 
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja el-
ismerést Cserna Anna főlevéltáros, a MNL 
Tolna Megyei Levéltára igazgatóhelyettese 
csaknem négy évtizedes magas színvonalú 
levéltárosi munkája, kiemelkedő kutatói és 
publikációs tevékenysége, a levéltári szak-
területek irányításában vállalt szerepe elis-
meréséül érdemelte ki.
Ugyanekkor Keller Antal, a „Mondsche-
in” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület harmonikása, a „Tolna Megyei 
Németségért Nívódíj”-ban részesült.

Szeptember 27. 
Ács Rezső, alpolgármester, a szekszárdi III. 
számú választókerület képviselője vehette 
át az „Év képviselője 2013” díjat az idei 
Állampolgári Részvétel Hetén.

Október 5.
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Kórus Egyesület fennállásának 35 éves 
jubileumát ünnepelte. A gálaműsoron, amely 
egyben egy német nemzetiségi kórustalálko-
zó is volt, képviseltették magukat a dalkör 
német partnerkórusai Bietigheim-Bissingen 
illetve Frankenthal városokból. Itt került 
átadásra Moizes Gyuláné és Taba József 
kórustagok részére a „Szekszárd városért a 
művészetek erejével” elismerő plakettetek.

Október 19. 
Az idei Balassa-napon a Tolnai Megyei Ba-
lassa János Kórház dolgozói közül kitünte-
tésben és elismerésben részesültek:
Miniszteri dicséretet vehetett át:
Dr. Rácz István főorvos (szemészet), dr. 
Répásy István osztályvezető főorvos (szü-
lészetnőgyógyászat), Debity Istvánné ápo-
ló (sebészet), Kósáné László Anikó ápoló 
(tüdőgyógyászat), Bobály Lajos beruházási 
osztályvezető, Pintér Emőke �nanszírozási 
osztályvezető.
Balassa-díjban részesültek: 
Dr. Czindrity Mária adjunktus (neuroló-
gia); dr. Kenéz Pál főorvos (belgyógyászat), 
dr. Lovász Etelka főorvos (belgyógyászat), 
dr. Molnár Gabriella adjunktus (neuro-
lógia), dr. Szabó-Nemes Judit adjunktus 
(gyermekosztály), Boros Lászlóné csecse-
mő- és gyermekápoló (gyermekosztály), 
Major Györgyné ambuláns nővér (gégé-
szet), Mészáros Rozália gyógyfoglalkozta-
tó szakasszisztens (pszichiátria), Murányi 
Erzsébet adminisztrátor (szemészet), 
Samuné Vajda Edit intenzív szakápoló 
(belintenzív), Bitai Tiborné controller 
(controlling), Eller Gyula trafókezelő, 
villanyszerelő (műszak), Farkas Zoltánné 
adminisztrátor (üzemeltetés), Hon�né Má-
tyás Mária bércsoport vezető, Kis László 
Gáborné adminisztrátor (élelmezés), Olasz 
István gépkocsivezető (szállítás).
Főigazgatói dicséretben részesültek:
Dr. Kövesdi Pál (palánki krónikus belgyó-
gyászat), dr. Ferenczy Piroska (palánki 
rehabilitáció), dr. Bánky László (sebészet).

Október 23. 
Az 1956-os forradalom 57. évfordulóján 
Szekszárd MJV Közgyűlése „Szabadságért 
Szekszárd” kitüntető címmel ismerte el 

– Ranga Ferenc nyugállományú őrnagy, 
többek között a Ludovika Akadémia érték-
rendjének megőrzéséért végzett munkáját.
– Horváth István polgármester a POFOSZ 
Arany Érdemkeresztjét vehette át dr. Pálos 
Miklóstól, a szervezet megyei elnökétől, 
– Dr. Pálos Miklóst 1956-os aktivitásáért 
és az elmúlt évtizedekben folytatott kegye-
letőrző munkájáért a POFOSZ a Hazáért 
Érdemkereszt arany fokozatával tüntette ki.

November 22.  
A Garay János Gimnázium dísztermében 
tartott gálán köszöntötte a VOSZ megyei 
szervezete a Prima Díjasokat, az Év Vállal-
kozóit, illetve az országos Év Vállalkozója 
kitüntetésre felterjesztett cégvezetőket.
Dr. Felföldi Ferencnek, a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház II. számú belgyógyá-
szat osztályvezető főorvosának adta idén 
a VOSZ megyei vezetése a Magyar Tudo-
mány Kategória Prima Díját. 
Bomba Gábor, szekszárdi vállalkozó, a Cli-
ent-So� Bt. ügyvezetője lett Tolna megye 
egyik idei vállalkozója Árki László és An-
tal Gyula, az OKTEL K�. tulajdonos-ügy-
vezetői vehették át az Erste Bank által fel-
ajánlott Megyei Év Vállalkozója Különdíjat.

Mecénás Tehetséggondozó Támogatás 
2013. évi díjazottjai

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai 
Intézet
– Ábrahám Bereniké az Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks 
Ezüst Minősítéséért, a Fedorka Országos 
Versmondó Verseny Reménység Díjáért.
– Bálványossy Balázs az Országos Vers- 
és Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks 
Bronz Minősítéséért.
– Csizmazia Dóra az Erzsébet Királyné 
Emlékére rendezett Országos Versmondó 
Verseny Gödöllő, Gödöllői Királyi Kastély 
Különdíjáért, a Nemzetközi Kaleidoszkóp 
Versfesztivál Nyíregyháza Fesztiváldíjáért, 
a „Regősök Húrján” Országos Gála Bu-
dapest Arany Minősítéséért, a „Regősök 
Húrján” Országos Tanulmányi Versmondó 
Verseny Nagyatád 3. helyezéséért.
– Ferger Viktória Hanna a Fedorka Orszá-
gos Versmondó Verseny 1. helyezéséért, az 
Országos Vers- és Prózamondó Verseny Ki 
Mit Tud? Paks Ezüst Minősítéséért.
– Kágyi Árvácska Rebeka az Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? 
Paks Ezüst Minősítéséért, a Fedorka Or-
szágos Versmondó Verseny Reménység 
Díjáért.
– Meggyesi Balázs az Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks 
Ezüst Minősítéséért.
– Miller Oliver Tibor a Nemzetközi Kalei-
doszkóp Versfesztivál Nyíregyháza Fesztivál-
díjáért, a „Regősök Húrján” Országos Gála 
Budapest Bronz Minősítéséért, az Országos 
Vers- és Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? 
Paks Ezüst Minősítéséért, a Fedorka Orszá-
gos Versmondó Verseny Reménység Díjáért.
– Miller Sári Anna az Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks 
Bronz Minősítéséért.
– Molnár Kincső az Országos Vers- és Pró-
zamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks Bronz 

Minősítéséért, a Fedorka Országos Vers-
mondó Verseny Reménység Díjáért.
– Parrag Réka az Országos Vers- és Prózamon-
dó Verseny Ki Mit Tud? Paks 1. helyezéséért.
– Ranga Simon Péter az Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Ki Mit Tud? Paks 
Ezüst Minősítéséért, a K&H Bank Országos 
Pénzügyi Tanulmányi Verseny Országos 
Forduló Budapest 2. helyezéséért.
– Sili Gergő az Országos Vers- és Prózamondó 
Verseny Ki Mit Tud? Paks Ezüst Minősítéséért.
– Illés Norbert, Karácsonyi Levente, Léh-
mann Dávid, Orbán Norton a K&H Bank 
Országos Pénzügyi Tanulmányi Verseny 
Országos Forduló Budapest 2. helyezéséért.
– Borbolya színjátszó csoport a XXI. Weö-
res Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozó Arany Minősítéséért.
– Csizmazia Ferencné Ábrahám Bereniké, 
Bálványossy Balázs, Csizmazia Dóra, Ferger 
Viktória Hanna, Kágyi Árvácska Rebeka, 
Meggyesi Balázs, Miller Oliver Tibor, Mil-
ler Sári Anna, Molnár Kincső, Parrag Réka, 
Ranga Simon Péter, Sili Gergő, Illés Norbert, 
Karácsonyi Levente, Léhmann Dávid, Orbán 
Norton, valamint a Borbolya színjátszó cso-
port felkészítéséért. 
– Bíró Gergő a Népművészeti Múzeum 
Mérei Ferenc FPPT Magyarországi Vi-
rág-kötők Szakmai Pályázat Különdíjáért.
– Kiss Nikolett Szilvia a Népművészeti 
Múzeum Mérei Ferenc FPPT Magyaror-
szági Virágkötők Szakmai Pályázat Külön-
díjáért.
– Molnár Eszter a Népművészeti Múzeum 
Mérey Ferenc FPPT Magyarországi Virág-
kötők Szakmai Pályázat 1. helyezéséért.
– Németh Janka a Szedresi Lovas Udvarház 
Országos és Nemzetközi Rajzpályázat Fődí-
jáért.
– Osztermayer Kíra a Szedresi Lovas Ud-
varház Országos és Nemzetközi Rajzpályázat 
Fődíjáért.
– Szüsz Bettina a Szedresi Lovas Udvarház 
Országos és Nemzetközi Rajzpályázat Fődí-
jáért.
– Stochenbach Kata Sugárka az Országos 
Kerámia és Tűzzománc Tanulmányi Ver-
seny 3. helyezéséért.
– Simon Zsuzsanna az Országos Kerámia és 
Tűzzománc Tanulmányi Verseny 6. helyezésé-
ért.
– Szanyó Szonja Zita az Országos Kerámia 
és Tűzzománc Tanulmányi Verseny 6. helye-
zéséért. 
– Tápai-Kovács Anna Stochenbach Kata 
Sugárka, Simon Zsuzsanna, és Szanyó 
Szonja Zita felkészítéséért.
– Nemessányi Gyöngyi, Bíró Gergő, Kiss 
Nikolett Szilvia, Molnár Eszter, Németh 
Janka, Osztermayer Kíra, Szüsz Bettina, 
Stochenbach Kata Sugárka, Simon Zsuzsan-
na, és Szanyó Szonja Zita felkészítéséért.
– Huszárik Márton a Nemzetközi Tehetség-
kutató Verseny Paks 1. hely Arany Minősí-
téséért, az Országos Fergeteges Szólótánc 
Verseny Tata tánc III. kcs. szóló 1. hely arany 
minősítéséért, az Összművészeti Tevékeny-
ség Különdíjáért, A „Pajta Táncosa” Orszá-
gos Néptáncverseny Ajka-Kiscsősz tánc III. 
kcs., szóló 1. helyezésé-ért; a Pajta táncosa 
díjáért; az Értékmegőrző táncosi különdíjá-
ért; a XVI. Országos Apáczai Táncverseny 
Pécs, tánc szóló, 1. helyezéséért.
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– Huszárikné Böröcz Zsó�a és Tóth Zol-
tán Huszárik Márton felkészítéséért.
– Soós Tamás a Balatonfüredi Nemzetközi 
Gitárfesztivál, Országos Klasszikus Gitár Te-
hetségkutató Verseny szóló- 3. helyezéséért.
– Molnár Márta Soós Tamás felkészítéséért.
– Zöld Roland az Országos Kajak-Kenu 
Diákolimpia 3. helyezéséért.

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
– Daradics Petra a Bendegúz Országos Bio-
lógia Verseny 1. helyezéséért, a Bende-gúz 
Országos Történelmi Verseny 3. helyezéséért, 
a TITOK Hermann Ottó Környezetismereti 
Verseny 3. helyezéséért, az Országos Diákolim-
pia Atlétika Mezei futás csapat 5. helyezéséért.
– Daradics Zsó�a a MOZAIK Országos 
Természetismereti Verseny 1. helyezéséért.
– Kövesi Hedvig a TITOK Hermann Ottó 
Környezetismereti Verseny 1. helyezéséért.
– Kövesi Kincső a TITOK Hermann Ottó 
Környezetismereti Verseny 2. helyezéséért.
– Pál Zsó�a a Kaán Károly Országos Ter-
mészetismereti Verseny 5. helyezéséért.
– Tatai Zsuzsanna a TITOK Hermann Ottó 
Környezetismereti Verseny 3. helyezéséért, a 
Német Nemzetiségi Minősítő Verseny Szóló 
Kategória (ének-zene) ezüst diplomáéért.
– Babosné Csapó Erika Daradics Petra fel-
készítéséért.
– Ráczné Kovács Erika Daradics Petra, Da-
radics Zsó�a, Kövesi Hedvig, Kövesi Kincső, 
Pál Zsó�a és Tatai Zsuzsanna felkészítéséért. 
– Simon Áron a Tanítók Egyesülete VII. 
Országos Prózamondó Verseny 2. helyezé-
séért, különdíjáért.
– Csernusné Kiss Edit Simon Áron felké-
szítéséért.
– Borus Benedek István a TITOK Hermann 
Ottó Környezetismereti Verseny 2. helyezéséért.
– Hegedűs Barnabás a Bendegúz Országos 
Kompetencia Verseny 1. helyezéséért.
– Freyné Felkert Katalin Borus Benedek 
István és Hegedűs Barnabás felkészítéséért.
– Szabó Sára a Landeskunde Országos Né-
met Országismereti Verseny 1. helyezéséért.
– Wenhardt Kata a Landeskunde Országos 
Német Országismereti Verseny 1. helyezésé-
ért.
– Dr. Reiblingné Merczel Csilla Szabó 
Sára és Wenhardt Kata felkészítéséért.
– Jakócs Anna Liza a Német Nemzeti-
ségi Minősítő Verseny Szóló Kategória 
(ének-zene) ezüst diplomáéért.
– Német Nemzetiségi Kamarakórus a 
Német Nemzetiségi Minősítő Verseny Kó-
rus kategóriájában „Rozmaringos Arany” 
diplomájáért.
– „Szekszárdi Nyolcak” a Német Nemze-
tiségi Minősítő Verseny Kórus kategóriájá-
ban arany diplomájáért.
– Naszladi Judit Jakócs Anna Liza és Tatai 
Zsuzsanna, valamint a Német Nemzetiségi 
Kamarakórus és a „Szekszárdi Nyolcak” 
felkészítéséért.
– Ács Anna az Országos Diákolimpia Kajak 
MK-1 4. helyezéséért.
– Bodnár Balázs a Maraton Magyar Bajnok-
ság Kajak K-1 3. helyezéséért, az Or-szágos 
Diákolimpia Kajak K-1 6. helyezéséért.
– Müller Bence az Országos Diákolimpia 
Kajak MK-2 2. helyezéséért
– Müller Dániel az Országos Diákolimpia 
Kajak MK-2 3. helyezéséért.

– Schneider Zsó�a az Országos Diákolim-
pia Kerékpár időfutam/mezőny/összetett 2. 
helyezéséért.
– Samai Zsuzsanna a Serdülő Országos 
Atlétikai Bajnokság 1500 m akadály 3. 
helyezéséért, a Serdülő Országos Atlétikai 
Bajnokság 3000 m akadály 3. helyezéséért, a 
Országos Diákolimpia Atlétikai mezei futás 
csapat 5. helyezéséért. 
– Föglein Flóra, Elek Zita, Kövér Fanni az 
Országos Diákolimpia Atlétikai mezei fu-
tás, lány csapat, 5. helyezéséért.
– Klemné Koleszár Ildikó és Nagy István 
Ács Anna, Bodnár Balázs, Müller Bence, 
Müller Dániel, Schneider Zsó�a, Samai 
Zsuzsanna, Föglein Flóra, Elek Zita és Kö-
vér Fanni felkészítéséért.
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 
Grundschule
– Balbach Dominik a Litterátum Német 
Nyelvi Verseny 2. hely, Német Nemzetiségi 
Vers- és Prózamondó Verseny 3. helyezéséért, 
a XVI. PC-Kismester Országos Informatikai 
Verseny Kockák Csapat 3. helyezéséért.
– Bíró Gergő a Neumann János Program-
termék Verseny 2. helyezéséért.
– Simon Andrea Balbach Dominik nyelvi 
versenyre való felkészítéséért.
– Dr. Potyondiné Balog Elvira Balbach Do-
minik és Bíró Gergő felkészítéséért. 
– Kosaras Zoltán a Neumann János Prog-
ramtermék Verseny 3. helyezéséért.
– Vajda Ákos, Ágoston Tamás a XVI. 
PC-Kismester Országos Informatikai Ver-
seny Kockák Csapat 3. helyezéséért.
– Matus Eliza a Bendegúz Anyanyelvi Ver-
seny 2. helyezéséért, a TITOK Hermann 
Ottó Környezetismereti Verseny 2. helyezé-
séért, az Apáczai Kiadó Környezetismereti 
Verseny 3. helyezéséért.
– Dozmati Vanda a TITOK Arany János 
Magyarnyelvi Verseny 2. helyezéséért.
– Müller Jánosné Kosaras Zoltán, Vajda 
Ákos, Ágoston tamás, Matus Eliza és Doz-
mati Vanda felkészítéséért.
– Matus Mercédesz a Bendegúz nyelvÉSZ 
Tanulmányi Verseny 1. helyezéséért, a TI-
TOK Arany János Magyarnyelvi Verseny 
2. helyezéséért, a Bókay Árpás Országos 
Biológia Verseny 3. helyezéséért. 
– Klézli Mária és Zalakovicsné Kovács Klá-
ra Matus Mercédesz felkészítéséért.
– Losonczy Richárd Márk a MOZAIK 
Országos Tanulmányi Verseny (német) 3. 
helyezéséért.
– Puskás Andrea Losonczy Richárd Márk 
felkészítéséért.
– Molnár Eszter Viktória a Lotz János Szö-
vegértési és Helyesírási Verseny 2. helyezéséért.
– Palotás Zoltánné Molnár Eszter Viktória 
felkészítéséért.
– Horváth Levente a Bendegúz Természet-
ismereti Verseny 3. helyezéséért.
– Búsné Mikus Franciska Horváth Levente 
felkészítéséért.
– Trapp Margaréta a X. Janikovszky Éva 
Országos Meseíró Pályázat Különdíjáért.
– Póczáné Zsákovics Csilla Trapp Marga-
réta felkészítéséért.
– Wigand Barnabás Zsolt a Bendegúz Ter-
mészetismereti Verseny 2. helyezéséért.
– Lenkeiné Várhegyi Éva Wigand Barnabás 
Zsolt felkészítéséért.
– Németh Attila Martin a Bendegúz Ter-
mészetismereti Verseny 1. helyezéséért.

– Rittberger Dániel a Litterátum Német 
Nyelvi Verseny 1. helyezéséért.
– Prischetzkyné Márkus Emőke Németh At-
tila Martin és Rittberger Dániel felkészítéséért.
– Kirschner Bernadett a XXXXII. TIT Kalmár 
László Matematikai Verseny 1. helyezéséért, a 
Curie Matematikai Verseny 3. helyezéséért, a 
Kálti Márk Történelem Verseny 2. helyezéséért.
– Völgyi Istvánné Kirschner Bernadett fel-
készítéséért.
– Laták Marcell a Kálti Márk Történelem 
Verseny 3. helyezéséért.
– Harsch Leila, Bősze Brigitta, Dorogi 
Kíra a Fiatalok Európában Uniós Tanul-
mányi Verseny LKB csapat 1. helyezéséért.
– Reinics Gábor Laták Marcell, Harsch Leila, 
Bősze Brigitta és Dorogi Kíra felké-szítéséért.
– Illésné Gesztesi Piroska Kirschner Ber-
nadett felkészítéséért, valamint a Fiatalok 
Európában Uniós Tanulmányi Verseny 
LKB csapatának tanára
– Bán Benedek az Országos Kerékpáros 
Diákolimpia időfutam 1. helyezéséért, az 
Országos Kerékpáros Diákolimpia mezőny 
2. helyezéséért, az Országos Kerékpáros Di-
ákolimpia összetett 1. helyezéséért. 
– Horváth Balázs az Országos Sakk Diáko-
limpia 3. helyezéséért.
– Lenger Levente, Dömötör Csenger Soma, 
Pál András, Szabó Gábor az Országos Ko-
sárlabda Diákolimpia 5. helyezéséért.
– Horváth József Horváth Balázs felkészí-
téséért.
– Stierné Jankovics Mária Bán Bendek, Hor-
váth Balázs, Lenger Levente, Dömötör Csen-
ger Soma, Pál András, Szabó Gábor, valamint 
az intézmény kosárlabda lány csapatának (Di-
ákolimpia 6. hely) felkészítéséért.

Szekszárdi Baka István Általános Iskola 
– Hús Luca a Bendegúz Tanulmányi Ver-
seny. Irodalmi és szövegértés 1. helyezé-
séért, a TITOK Német Nyelvi Levelezős 
Csapatverseny 3. helyezéséért.
– Frei Kata, Sebestyén Dániel a TITOK 
Német Nyelvi Levelezős Csapatverseny 3. 
helyezéséért.
– Máté Fanni Szabina a „Spiel und 
Gewinn!” Német Nyelvi Egyéni Levelezős 
Verseny, junior kategória 1. helyezéséért, 
az Országos Diákolimpia atlétika, kislabda 
hajítás 4. helyezéséért.
– Kovács Kitti, Vörös Fanni a „Spiel und 
Gewinn!” Német Nyelvi Csapat Leve-lezős 
Verseny 2. helyezéséért.
– Csizmaziáné Elter Emőke Hús Luca, va-
lamint a TITOK Német Nyelvi Levelezős 
Csapatverseny I. hely felkészítéséért.
– Rácz Nóra Máté Fanni Szabina, Kovács 
Kitti, Vörös Fanni valamint a TITOK Német 
Nyelvi Levelezős Verseny csapatának felkészí-
téséért.
– Takács Ferencné TITOK Német Nyelvi Leve-
lezős Versenyen 3. helyet elért csapat (Frei Kata, 
Sebestyén Dániel, Hús Luca) felkészítéséért.
– Füredi Vivien a 9. Neumann János Nem-
zetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny, gra�ka 3. helyezéséért.
– Király Ágnes a 9. Neumann János Nem-
zetközi Tehetségkutató Programtermék 
Verseny, animáció 1. helyezéséért.
– Ábrahám Béla Füredi Vivien, Király Ág-
nes felkészítéséért.
– Tóth Márk a „CsatAngolók” Országos 
Angol Nyelvi Verseny 3. helyezéséért.

– Fehérné Kertész Judit Tóth Márk felké-
szítéséért.
– Sándor Zsigmond Áron, Orbán Zsombor, 
Szegner Zita a „Spiel und Gewinn!” Német 
Nyelvi Csapat Levelezős Verseny 2. helyezéséért.
– Lőrincné Földi Klára Sándor Zsigmond 
Áron, Orbán Zsombor, Szegner Zita felké-
szítéséért.
– Istlstekker Zsolt az Országos Diákolim-
pia, kerékpár, időfutam, mezőny 1. helye-
zéséért, az Országúti Országos Bajnokság 
2. helyezésért, az Országos hegyi Kerékpár 
Verseny 2. helyezésért.
– Kiss Balázs az Országos Diákolimpia, ke-
rékpár, mezőny 1. helyezéséért, az Országos 
Diákolimpia, kerékpár, időfutam, 2. helyezé-
séért
– Fődi József Zsolt az Országos Diákolimpia, 
kajak, MK-2 500 m 2. helyezéséért.
– Posta Botond az Országos Diákolimpia, 
kajak, MK-2 500 m 3. helyezéséért.
– Valkay Tamás az Országos Diákolimpia, 
Atlétika, magasugrás 1. helyezésért, az Or-
szágos Diákolimpia, Atlétika, egyéni össze-
tett 4. helyezéséért.
– Enyedi Attila István Máté Fanni Szabina. 
Valkay Tamás felkészítéséért.
– Gaál László Valkay Tamás, Pálinkás Ró-
bert és Mercz Kevin felkészítésért.

PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gya-
korlóóvoda
– Csontos Gábor a Kálti Márk Történelmi 
Tesztverseny 3 helyezéséért.
– Csizmaziáné Lovas Erzsébet Csontos 
Gábor felkészítéséért.
– Egyed Csenger a Kálti Márk Történelmi 
Tesztverseny 3. helyezéséért.
– Kovács Gyöngyi Egyed Csenger felké-
szítéséért.
– Szemerei Levente az Országos Diáko-
limpia, atlétika, mezei futás 2. helyezéséért.
– Ádám Alexa az Országos Diákolimpia, 
Kajak, MK-1 2000 m 1. helyezéséért.
– Balogh Zsó�a az Országos Diákolimpia, 
Kajak, K-4 1000 m 4. helyezéséért.
– Bartos Zsó�a az Országos Diákolimpia, 
Kajak, MK-2 500 m 4. helyezéséért.
– Czemmel Bálint az Országos Diákolim-
pia, Kajak, MK-1 500 m 1. helyezéséért.
– Jávor Péter az Országos Diákolimpia, Ka-
jak, MK-1 2000 m 6. helyezéséért.
– Koleszár Zsó�a az Országos Diákolim-
pia, Kajak, MK-2 500 m 4. helyezéséért.
– Korsós Zsó�a az Országos Diákolimpia, 
Kajak, MK-4 1000 m 4 helyezéséért.
– Simon Barna az Országos Diákolimpia, 
Kajak, MK-1 500 m 3. helyezéséért.
– Turcsán Tamás az Országos Diákolimpia, 
Kajak, K-2 500 m 2. helyezéséért.
– Barina József Simon Barna, és Turcsán 
Tamás felkészítéséért.
– Bakos Dominika, Füredi Fanni, Rang Pet-
ra a XXII. Országos Junior Tánc-művészeti 
Fesztivál, Némán moderntánc 1. helyezéséért, 
a X. Országos Táncjáték Fesztivál, Frahthers 
rövidprogram 2. helyezéséért.
– Wágner Hanna a XXII. Országos Junior 
Táncművészeti Fesztivál, Némán moderntánc 
1. helyezésért, a Detail moderntánc 1. helyezé-
séért, a X. Országos Táncjáték Fesztivál, Fraht-
hers rövidprogram 2. helyezéséért, az V. Esély 
a Művészetre Országos Táncfesztivál, Detail 
moderntánc 3. helyezéséért.
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– Nagy Nikolett az Országos Diákolimpia, 
Íjászat 4. helyezéséért, a XXII. Országos 
Junior Táncművészeti Fesztivál, Némán 
moderntánc 1. helyezésért, a X. Országos 
Táncjáték Fesztivál, Frahthers rövidprog-
ram 2. helyezéséért.
– Strohmayer Péter Nagy Nikolett az Or-
szágos Íjász Diákolimpia felkészítéséért.
– Sefcsik Réka a XXII. Országos Junior 
Táncművészeti Fesztivál, Detail moderntánc 
1. helyezéséért, a XXII. Országos I�úsági 
Táncművészeti Fesztivál, Beszélő testek mo-
derntánc valamint Emlék moderntánc 1. he-
lyezéséért, az V. Esély a Művészetre Országos 
Táncfesztivál, Beszélő testek moderntánc 1. he-
lyezéséért, a Detail moderntánc 3. helyezéséért.
– Rudolf Nikolett a XXII. Országos I�úsági 
Táncművészeti Fesztivál, Emlék modern-
tánc, valamint Beszélő testek moderntánc 
1. helyezéséért, az V. Esély a Művészetre 
Országos Táncfesztivál, beszélő testek mo-
derntánc 1. helyezéséért.
– Brandt Tímea, Csányi Fruzsina, Sági 
Dóra, Takács Ágnes a XXII. Országos 
Junior Táncművészeti Fesztivál, Kötődés 
moderntánc 1. helyezéséért.
– Dombi Dóra, Endrődi Liza, Hegedűs 
Anna, Rikkert Zita a XXII. Országos ju-
nior Táncművészeti Fesztivál, Listen ti this 
image moderntánc 2. helyezéséért.
– Győri Zsó�a, Kelemen Márta, Ratin-
land Zsó�a a XXII. Országos I�úsági 
Táncművészet Fesztivál, Nicest �ing mo-
derntánc 3. helyezéséért, az V. Esély a Mű-
vészetre Országos Táncfesztivál, Legszebb 
dolog moderntánc 3. helyezéséért.
– Kemény Kata, Szücs Tamara a XXII. Or-
szágos I�úsági Táncművészeti Fesztivál, Be-
szélő testek moderntánc 1. helyezéséért, az 
V. Esély a Művészetre Országos Táncfesztivál, 
Beszélő testek moderntánc 1. helyezéséért,
– Az iskola két tánccsoportja az V. Esély 
a Művészetre Országos Táncfesztiválon 1. 
helyezéséért, a XXII. Országos Gyermek 
Táncművészeti Fesztiválon két 1. helyezésé-
ért, egy 2. helyezéséért, egy 3. helyezéséért.
Valkainé Daczó Eszter Sefcsik Réka, Ru-
dolf Nikolett, Brandt Tímea, Csányi Fru-
szina, Sági Dóra, Takács Ágnes, Dombi 
Dóra, Endődi Liza, Hegedűs Anna, Kiss 
Zsuzsanna, Rikkert Zita, Győri Zsó�a, Ke-
lemen Márta, Ratinland Zsó�a, Kemény 
Kata, Szücs Tamara, valamint az iskola két 
tánccsoportja felkészítéséért.
– Valkai Csaba Csanád Sefcsik Réka, Ru-
dolf Nikolett, Brandt Tímea, Csányi Fruszi-
na, Sági Dóra, Takács Ágnes, Dombi Dóra, 
Endődi Liza, Hegedűs Anna, Kiss Zsuzsan-
na, Rikkert Zita, Győri Zsó�a, Kelemen 
Márta, Ratinland Zsó�a, Kemény Kata, és 
Szücs Tamara felkészítéséért.

Szent József Iskolaközpont
– Ács Vince az Országos Diákolimpia, ke-
rékpár, időfutam, mezőny, összetett 2. helye-
zéséért.

Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Is-
kola és AMI
– Mercz Marcell a Magyar Bajnokság 
MK-1 2000 m 3. helyezéséért, az Országos 
Diákolimpia MK-2 3. helyezéséért, vala-
mint bekerült a Kölyök Válogatott keretbe.

– Jankovics Merse Zoltán az Országos 
Diákolimpia, Kajak, MK-1 500 m 3. helye-
zéséért.
– Jámbor Attila Jankovics Merse Zoltán, 
Bodnár Balázs, Müller Dániel, Posta Botond, 
Balogh Zsó�a, és Korsós Zsó�a felkészítéséért.

Szekszárdi Garay János Gimnázium
– Bárczy Dóra a Kenguru Francia Nyelvi 
és Országismereti Verseny 1. helyezéséért.
– Tóthné Gulácsi Beáta Bárczy Dóra fel-
készítéséért.
– Posta Soma a TITOK Országos Német 
Nyelvi Levelezős Verseny 2. helyezéséért.
– Dömény Boglárka Posta Soma felkészíté-
séért.
– Toronyi Tamás a Kenguru Német Nyelvi 
és Országismereti Verseny 3. helyezéséért.
– Tóth Lászlóné Toronyi Tamás felkészíté-
séért.
– Berekai Eszter, Rotttenbacher Dalma a 
„Spiel und Gewinn” Német Nyelvi Levele-
zős Verseny Teens kategória 2. helyezéséért.
– Mészáros Ferenc Berekai Eszter, és Rott-
tenbacher Dalma felkészítéséért.
– Elekes Boglárka a Tiszán innen-Du-
nán túl Országos Népdaléneklési Verseny 
Arany Minősítéséért.
– Döményné Ságodi Ibolya Elekes Boglár-
ka felkészítéséért.
– Sziegl Benedek, Debreceni Brigitta, 
Kovács Balázs a Forrásközpontú Törté-
nelem Országos Műveltségi Vetélkedő 2. 
helyezéséért.
– Nagy László Sziegl Benedek, Debreceni 
Brigitta, Kovács Balázs felkészítéséért.
– Pusztai Petra az „Én Pannóniám” Or-
szágos Vers- és Prózamondó Verseny Ezüst 
Minősítéséért, az Országos Atlétikai Diáko-
limpia Csapat Gerelyhajítás 4. helyezéséért, 
a Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny 
Csapat 2. helyezéséért.
– Elblinger Zsuzsanna, Potyondi Gergő a 
Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny 
2. helyezéséért.
– Farkas Friderika, Zircher Ágnes a 
Nyelvmester Országos Nyelvtan Levelező 
Verseny 14+kategória 2. helyezéséért.
– Kiss Hedvig Pusztai Petra, Elblinger Zsu-
zsanna, Potyondi Gergő, Farkas Friderika, 
és Zircher Ágnes felkészítéséért.
– Buzás Zsó�a az Eötvös József Országos Ta-
nulmányi Verseny latin szekció 2. helyezéséért.
– Kasó Ferenc a Savaria Országos Törté-
nelemverseny 3. helyezéséért, az Országos 
Judo Diákolimpia Junior B 5. helyezéséért.
– Kasó Gergő a Savaria Országos Törté-
nelemverseny 1. helyezéséért, az Országos 
Judo Diákolimpia Junior B 3. helyezéséért.
– Kóka Boglárka a Nemzetközi Cicero 
Verseny Hazai Válogatója 3. helyezéséért, 
az Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny latin 6. helyezéséért.
– Dr. Gesztesi Enikő Buzás Zsó�a, Kasó 
Ferenc, Kasó Gergő, és Kóka Boglárka fel-
készítéséért.
– Bagdány Szilvia a „Regősök Húrján” 
XVI. Országos Vers- és Szépprózamondó 
Verseny Ezüst Minősítéséért, a SoseVolt 
VersNap Országos vers- és Prózamondó 
Verseny 1. helyezéséért.
– Kerner Bálint az Országos  Íjász Diáko-
limpia CFK korcsoport 1. helyezéséért, az 
„Én Pannóniám” Országos Vers- és Próza-
mondó verseny Bronz Minősítéséért.

– Szanyó Veronika a „Regősök Húrján” 
XVI. Országos Vers- és Szépprózamondó 
Verseny Arany Minősítéséért, az „Én Pan-
nóniám” Országos Vers- és Prózamondó 
verseny Arany Minősítéséért.
– GJG csoport a Magyar Szín-Játékos Szö-
vetség Magyar Művek Szemléje Országos 
Színjátszó Minősítő fesztiválon ezüst mi-
nősítéséért.
– Báló Marianna Pusztai Petra és a színpa-
don látható diákok felkészítéséért, valamint 
a GJG Színpad vezetőjéért.
– Pápai Gábor az Országos Triatlon Diá-
kolimpia IV. korcsoport „B” 3. helyezésé-
ért, a Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és 
Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny 3. 
helyezéséért.
– Kiss Balázs a Jakucs László Nemzetközi 
Földrajz Verseny 3. helyezéséért.
– Dr. Krausz Krisztina Pápai Gábor, és 
Kiss Balázs felkészítéséért.
– Bodnár Barna az Országos Úszás Diá-
kolimpia B kategória-100 m gyors 6. helye-
zéséért.
– Csirzó Ádám az Országos Úszás Diáko-
limpia A kategória-100 m gyors 6. helye-
zéséért.
– Paszler József Bodnár Barna, és Csirzó 
Ádám felkészítéséért.
– Pápai János az Országos Triatlon Diá-
kolimpia V. korcsoport „B” 3. helyezéséért, 
az Országos Atlétikai Diákolimpia Csapat 
4x1500 m síkfutás 4. helyezéséért.
– Pápai János triatlon versenyre való fel-
készítéséért.
– Halmai Balázs az Országos Atlétikai Di-
ákolimpia Mezei Futás 5. helyezéséért, az 
Országos Atlétikai Diákolimpia Akadály-
futás 3000 m 4. helyezéséért, az Országos 
Atlétikai Diákolimpia Csapat Mezei Futás 
2. helyezéséért, az Országos Atlétikai Diá-
kolimpia Csapat 4x1500 m síkfutás 4 he-
lyezéséért.
– Hunyadi Bence az Országos Atlétikai 
Diákolimpia Csapat 4x1500 m síkfutás 4. 
helyezéséért, az Országos Judo Diákolim-
pia U21 1. helyezéséért, az Országos Judo 
Diákolimpia U19 1. helyezéséért.
– Tumpek Péter az Országos Atlétikai 
Diákolimpia Csapat 4x1500 m síkfutás 4. 
helyezéséért, az Országos Atlétikai Diáko-
limpia Csapat Mezei Futás 2. helyezéséért.
– Sas Dávid, Kuklis Kristóf az Országos 
Atlétikai Diákolimpia Csapat Mezei Futás 
2. helyezéséért.
– Marcsa Stella, Nagy Zsuzsanna Zsó�a, 
Szakál Enikő az Országos Atlétikai Diá-
kolimpia Ügyességi Cs.B. gerelyhajítás 4. 
helyezéséért.
– Szabó Dorina az Országos Atlétikai Di-
ákolimpia Ügyességi Cs.B. gerelyhajítás 4. 
helyezéséért, az Országos Atlétikai Diáko-
limpia gerelyhajítás 5. helyezéséért.
– Csirzó Zoltán az atlétikai diákolimpiákra 
való felkészítéséért.
– Lukácsi László Kern Bálint, és az Orszá-
gos Diákolimpia 2. helyezett �ú mezei futó 
csapatának felkészítéséért.
– Posta Endre Szabó Dorina, Pusztai Pet-
ra és az Országos Atlétikai  Diákolimpia 
Ügyességi Cs.B. gerelyhajító lány csapatá-
nak felkészítéséért.
– Németh Gyula Halmai Balázs, az Orszá-
gos Diákolimpia �ú mezei futó csapatának, 

Daradics Petra, Samai Zsuzsanna, Holcz 
Máté, és Szemerei Levente felkészítéséért.
– Nagybiró László az Országos Sakk Diá-
kolimpia 3. helyezéséért.
– Dr. Papp Csaba Nagybiró László felké-
szítéséért.
– Takács Márk az Országos Kajak-Kenu 
Diákolimpia MK III. korcsoport 6. helye-
zéséért.
– Jámborné Inger Nikoletta Takács Márk, 
Zöld Roland, Ács Anna, Müller Bence, Fődi 
József Zsolt, Ádám Alexa, Bartos Zsó�a, 
Czemmel Bálint, Jávor Péter, Koleszár 
Zsó�a, és Mercz Marcell felkészítéséért.
– Schneider Sebestyén Ferenc az Or-
szágos Kerékpáros Diákolimpia (III./A 
korcsoport) Időfutam 1. helyezéséért, az 
Országos Kerékpáros Diákolimpia (III./A 
korcsoport) Mezőny 2. helyezéséért, az 
Országos Kerékpáros Diákolimpia (III./A 
korcsoport) Összetett 1. helyezéséért.
– Schneider Gábor Schneider Zsó�a, és 
Schneider Sebestyén Ferenc felkészítéséért.
– Szalai Zsombor, Tóth Tamás az Orszá-
gos Tenisz Diákolimpia 2. helyezéséért.
– Hahn János Szalai Zsombor, és Tóth Ta-
más felkészítéséért.
– Ács Balázs az Országos Judo Diákolimpia 
3. helyezéséért.
– Sárecz Márton az Országos Judo Diáko-
limpia I�úsági 2. helyezéséért, az Orszá-gos 
Judo Diákolimpia Junior 3. helyezéséért.
– Szepesi Dávid Ács Balázs, Sárecz Márton, 
Kasó Ferenc, és Kasó Gergő felkészítéséért.
– Mátics András  az Országos Judo Diáko-
limpia I�úsági 1. helyezéséért.
– Szepesi József Mátics András, és Hunya-
di Bence felkészítéséért.

Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Informa-
tikai Szakközépiskola, Kollégium, Általá-
nos Iskola és Óvoda
– Kalányos Karolina az AJKP Országos 
Digitális Nyelvi Verseny, angol, 3. helye-
zéséért.
– Móger Ákos az AJKP Országos Digitális 
Nyelvi Verseny, angol, 1. helyezéséért.
– Andiné Csorba Klára Kalányos Karolina, 
és Móger Ákos felkészítéséért.
– Farkas Vivien Erzsébet a Neumann 
János Nemzetközi Tehetségkutató Prog-
ramtermék Verseny, zene kategória 1. 
helyezéséért.
– Farkas Szabolcs Farkas Vivien Erzsébet 
felkészítéséért.
– Misli Bence a VI. Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonferencia 3. helye-
zéséért.
– Mátisné Szultos Erzsébet Misli Bence 
felkészítéséért.
– Gombor Lili a Mindszenty József irodal-
mi pályázat, esszé, 2. helyezéséért.
– Jaksa Annamária Gombor Lili felkészí-
téséért.
– Balogh Márton István a Csengey Dénes 
Vers- és Prózamondó Verseny 1. helyezésé-
ért, a Mészöly Miklós Vers- és Prózamon-
dó Verseny 2. helyezéséért, a „Szép Magyar 
Beszéd” Országos Verseny különdíjáért.
– Mikó Zsuzsanna a Csengey Dénes Vers- és 
Prózamondó Verseny 2. helyezéséért, a Mé-
szöly Miklós Vers- és Prózamondó Verseny 3. 
helyezéséért, az „Én Pannóniám” középisko-
lások Kárpát-medencei Vers- és Prózamondó 
Találkozója, aranyfokozat minősítéséért.
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– Kis Pál István Balogh Márton István, és 
Mikó Zsuzsanna felkészítéséért.
– Straubinger Dániel az Országos Diáko-
limpia, Sakk 2. helyezéséért.
– Balogh Tamás Az Országos Diákolimpia, 
Kerékpár, mezőny 6. helyezéséért.
– Steig Gábor Balogh Tamás, Bán Benedek, 
Istlstekker Zsolt, Kiss Balázs, és Ács Vince 
felkészítéséért.
– Bogos Virág az Országos Diákolimpia, 
Úszás, gyorsúszás, hátúszás 2. helyezéséért.
– Breuer-Orbán Károly Bogos Virág fel-
készítéséért.
– Erdélyi Zoltán az Országos Diákolimpia, 
Atlétika, hármasugrás 3. helyezéséért, az 
Országos Diákolimpia, Atlétika, magasug-
rás 4. helyezéséért.
– Nyisztor Péter, Szoboszlai Gergő, Kecs-
kés Máté, Kalmár Zsombor az Országos 
Diákolimpia, Atlétika csapat, magasugrás 
3. helyezéséért.
– Scherer Tamás Erdélyi Zoltán, Nyisztor 
Péter, Szoboszlai Gergő, Kecskés Máté, és 
Kalmár Zsombor felkészítéséért.
– Szabó Noémi az általa vezetett lány ko-
sárlabda csapat felkészítéséért.

XII. Emlékezések, évfordulók
Január 14.
A Doni áttörés 70. évfordulója alkalmá-
ból Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Magyar Nemzetőrség 
Országos Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, a Kovács János ve-
zette Honvéd Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárd Megyei Jogú Városi Szervezete 
a Művelődési ház közreműködésével ko-
szorúzással egybekötött kegyeleti megem-
lékezést tartott a II. világháborús emlékmű-
nél. Beszédet mondott dr. Horváth Kálmán 
önkormányzati képviselő, dr.Kaszó Gyula 
református lelkész és Bacsmai László ka-
tolikus plébános. Közreműködött Kasó Fe-
renc és Kasó Gergő, a Garay gimnázium 
diákja, majd civil szervezetek és a lakosság 
megkoszorúzta az emlékművet.

Február 25.
A Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napja alkalmából az ’56-os emlékműnél tar-
tott megemlékezésen jelen volt dr. Haag Éva 
és Ács Rezső alpolgármester. Beszédet mon-
dott Csillagné Szánthó Polixéna humán bi-
zottsági elnök, aki kiemelte, hogy világszerte 
százmillió áldozatot követeltek a kommunista 
diktatúrák, és a kelet-európai áldozatok szá-
ma is közel egy millió ember volt.

Március 15.
„1848. március 15. egyik legigazabb ünne-
pünk. Ez tükrözi legjobban magyarságunk 
lényegét, a szabadságszeretetet!” – mondta 
ünnepi beszédében Horváth István polgár-
mester a 165. évfordulón a zord időjárás 
(hóvihar) miatt a Garay János Gimná-
ziumban tartott ünnepi rendezvényen. 
A Garay János Általános Iskola és AMI 
diákjainak bensőséges ünnepi műsorát 
Morvainé Bíró Ildikó rendezte. A Szózat 
elhangzása után a jelenlevők egy-egy szál 
virágot helyeztek el a színpadnál.

Március 15.
A vármegyeháza Pollack kávézójában ren-
dezte meg a megyei önkormányzat a Sza-

bad magyar sajtónapi ünnepségét a me-
gyében tevékenykedő újságírók tiszteletére, 
akiket dr. Puskás Imre megyei közgyűlési 
elnök és Horváth István, a megyeszékhely 
polgármestere köszöntött. Az Év Tolna 
megyei újságírója díjat Bartos Istvánnak, 
a Tolnatáj Televízió vezető operatőrének 
ítélte oda a szakmai zsűri.

Május 26.
Szekszárd MJV Önkormányzata a Ma-
gyar Hősök Emlékünnepén kegyeleti 
megemlékezést tartott a világháborús 
emlékműveknél a kulturális központ szer-
vezésében. Ünnepi beszédet mondott dr. 
Horváth Kálmán önkormányzati képvise-
lő, majd Bacsmai László plébános szólt az 
egybegyűltekhez. Közreműködött a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület Szekszár-
di Szervezete, a 608. sz. Schola Caritatis 
Cserkészcsapat. Térzenét adott az I�úsági 
Fúvószenekar Kovács Zsolt karnagy ve-
zényletével. Juhász Gyula Az ismeretlen 
katona című versét Dömötör Zsombor, a 
Garay gimnázium diákja szavalta. Az ün-
nepség koszorúzással zárult.

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napján megem-
lékezést tartottak a trianoni békediktátum 
92. évfordulójáról. Beszédet mondott Ács 
Rezső alpolgármester, közreműködtek az 
egészségügyi-szociális tagintézmény diákjai. 

Június 28.
A felújított Művészetek Háza volt a Szent 
László napi ünnepi megemlékezés hely-
színe, ahol Horváth István polgármester és 
Bíró László tábori püspök ünnepi köszön-
tőjét követően a Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus adott ünnepi koncertet Simon Pé-
ter karnagy vezetésével és Orbán György 
előadóművész közreműködésével, majd 
dr. Ótos Miklósnak a nevezetes szekszár-
di apátokról tartott helytörténeti előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők.

Július 14. 
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ság a Holocaust 69. évfordulója alkalmából, 
a szekszárdi Izraelita Hitközséggel közö-
sen, a Művészetek Házában (volt zsinagóga) 
megemlékezést tartott. Szerkesztett műsor-
ral közreműködött a Tücsök Zenés Színpad.

Augusztus 31. 
Kaiser Istvánra, az egykori Fiatal Utazók 
Klubja (FUK) vezetőjére, emlékeztek az 
iskola- és pályatársak, a kollégák, a máig 
emlegetett klub egykori tagjai felidézve az 
1975 és 1981 között együtt eltöltött hat évet, 
a korán elment és legendává lett vezető 
alakját, aki épp most lenne 75 éves.

Szeptember 30. 
A szekszárdi laktanya önálló helyőrséggé 
válásának 77. évfordulója alkalmából tartott 
megemlékezést a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület szekszárdi szervezete, és a Magyar 
Nemzetőrség Tolna megyei szervezete. Kez-
deményezője Kovács János alezredes, a Budai 
Nagy Antal laktanya egykori parancsnoka, e 
két szervezet vezetője volt. A megemlékezés 
keretében a laktanya lebontása után a falon 
lévő két emléktábla a hadkiegészítő parancs-
nokság Bezerédj utcai épületére került.

Október 1. 
Az Idősek Világnapján Szekszárd önkor-
mányzata nevében Horváth István pol-
gármester gálaműsorra hívta meg a város 
nyugdíjasait a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontba. A kezdeményezés és persze Kovács 
Kati és Nádas György műsora népes – há-
rom teltháznyi –, és hálás közönségre talált. 

Október 4. 
Városunk is megemlékezett a tizenhárom 
vértanúról. A Béla király téren megtartott 
ünnepségen a Dienes Valéria Általános Is-
kola diákjai adtak emlékműsort, amelyben a 
mártír honvéd tábornokok kivégzésük előtti 
utolsó óráit, perceit elevenítették fel a halálra 
ítéltek családjaiknak írt búcsúsoraik felolva-
sásával, a túlélők visszaemlékezéseinek segít-
ségével. Felkészítő tanáruk Klézli Mária volt.

Október 4.
A 30 éves Baka István Általános Iskola 
szeptember 30-tól zajló jubileumi hetén szá-
mos rendezvényre került sor. Az 528 tanu-
lóval, 49 dolgozóval működő intézményben 
kiállítás nyílt, zenei-, kézműves- és sportve-
télkedők zajlottak. Zárásaként nagyszabású 
ünnepséget tartottak az iskola aulájában. 
Parrag Katalin igazgató, Horváth István 
polgármester, majd Gerzsei Péter tankerü-
let-vezető köszöntője után az egykori „ötös-
be” járt – ma már felnőtt – tanulók adtak 
zenés, verses műsort az egybegyűlteknek. 

Október 23. 
Az 1956-os forradalom 57. évfordulója al-
kalmából a Szent István téri emlékműnél 
meg-rendezett szekszárdi városi megemlé-
kezés ünnepi szónoka Fónay Jenő, a PO-
FOSZ tiszteletbeli elnöke volt. Az ünnepet 
az Alisca Brass Band térzenéje keretezte, a 
Bezerédj diákjai által Bruckmann-Dorne 
Edit tanár vezetésével előadott műsort, az 
egyházak nevében felszólaló – Sefcsik Zol-
tán evangélikus, dr. Kaszó László refor-
mátus lelkész és Porpáczy Attila katolikus 
káplán – emlékbeszéde követte. A koszorú-
zás után a városi megemlékezés délután a 
Művészetek Házában, a Szekszárdi Kama-
razenekar ünnepi hangversenyével zárult.
Október
A Mentálhigiénés Műhely 25 éves jubile-
umát ünnepelte a Művészetek Házában a 
„O” típusú találkozás címen. 

November 4. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
leverésének 57. évfordulóján városunkban 
is csendes gyertyagyújtással emlékeztek 
meg az emlékműnél megjelentek a szovjet 
csapatok – a magyar nép szabadságharcát 
kegyetlenül eltipró – bevonulásáról és a 
kádári megtorlások áldozatairól.

November 26-29. 
Gazdag programmal emlékezett meg a város 
Babits Mihály születésének 130. évforduló-
járól. A nevezetes napon kiállítás nyílt az Illyés 
Gyula Könyvtár Portagalériájában, felavatták 
Farkas Pál szobrászművész Babits mellszobrát 
a Babits Mihály Kulturális Központban, dél-
után megkoszorúzták a költő szülőházán lévő 
emléktáblát. Majd ugyanitt dr. Kelevéz Ágnes 
irodalomtörténész „Minden festés álmodás” – 

Babits és a képzőművészet címmel tartott előa-
dást. A nap zárása Babits Mihály: Jónás könyve 
volt Orbán György előadóművész előadásá-
ban a Művészetek Háza pódiumán Lozsányi 
Tamás orgonaművész közreműködésével. Az 
ünnepség része volt még a Babits Mihály Álta-
lános Iskola megemlékező sorozata. 

November 27-29.
A Babits Mihály Általános Iskola ünnep-
ségsorozat keretében emlékezett névadó-
jának 130. és az iskola fennállásának 55. 
évfordulójára. A rendezvénysorozat ün-
nepi programján részt vett Horváth István 
Szekszárd MJV polgármestere, Simonné 
Szerdai Zsuzsanna a KLIK Szekszárdi 
Tankerületének igazgató-helyettese és dr. 
Józan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke is. 

XIII. Neves halottaink
Pálinkás István (1932–2013.)
Családja, barátai és tisztelői kísérték utol-
só útjára az újvárosi temetőben a legendás 
gazdasági és sportvezetőt, az egykori Tolna 
Megyei Szolgáltatóipari Szövetkezet elnö-
két, a Szekszárdi Szövetkezeti Spartacus SE 
létrehozóját, elnökét.
A szövetkezeti mozgalomban nevéhez ko-
moly beruházások, új üzemcsarnokok és 
telephelyek építése fűződik.
Ízig-vérig sportember is volt. Vízilabda, 
röplabda volt a meghatározó sportága. 
Segítette a helyi élsportot, így a Szekszárdi 
Dózsa kibontakozását, a minőségi kerék-
pársportot, a Gemenci nagydíjat. 
2010-ben vette át a Magyar Iparszövetség 
legrangosabb kitüntetését, az Alkotó-díjat.

Horváth Sándor (1952–2013.)
Egész életében tűzoltó volt, Szekszárd első 
hivatásos tűzoltójának unokája. 1980-ban 
tűzmegelőzési előadóként kezdte pályáját, 
majd elvégezte a tisztképző tagozat tűz-
megelőzési szakát. Az ország egyik legjobb 
szakemberévé vált. Tűzoltóparancsnok-he-
lyettesként irányította a Nagyvilág �lm-
színház és az őcsényi repülőtér hangárjá-
nak oltását, a pörbölyi  vasúti balesetnél a 
műszaki mentést. Tanította és segítette az 
állomány �atal tagjait. A Tolna Megyei Tűz-
oltószövetség alelnöke, a hivatásos tagozat 
vezetője volt. Számos országos és megyei 
kitüntetés birtokosa. Belügyminiszteri el-
ismerésben is részesült. 
Szekszárd város 2004-ben az Év tűzoltója 
címmel ismerte el kimagasló pályafutását.

Az Aranykönyv  
szerkesztő-

bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula

Kis Pál István
Németh Judit

Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés bizottságai, 

majd jóváhagyta Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése a 160/2014. (VII.25.) sz. 
határozatával.
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Bemutatkozik
a Garay Élménypince!

Vendégünk a Tringa Borpince 
és a Fritz Borház.

Fritz Borház:
• Decsi Zöld Szagos 2013
• Kadarka fehér 2013
• Kékfrankos 2008
• Merlot 2011
Tringa Borpince:
• Fuxli 2013
• Blauburger 2013
• Diablo 2008
• Merlot 2009
Belépő: 4.900Ft

Szeptember 6. (szombat) 19.00 óra
Jegyek csak elővételben!
Asztalfoglalás: +36-20/215-9396,
E-mail: garaypince@garaypince.hu
Cím: Szekszárd, Garay tér 19.
Web: www.garaypince.hu

A belépő tartalmazza az est folyamán felszolgált ételek, és italok árát.
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Újvárosi vásár
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör értesíti a tagokat 

és minden érdeklődőt, hogy a nagy sikerre való tekintettel
augusztus 28-án, csütörtökön 7 órától 12 óráig és  

augusztus 29-én, pénteken 14 órától 18 óráig  
újra kedvezményes vásárt tart a Szent István Házban (Rákóczi u. 69-71).

A vásáron kapható lesz: alma (Gála, Golden, 100%-os almalé), 
barack (kopasz, fehér- és sárgahúsú magvaváló), fokhagyma, 

termelői méz és törött fűszerpaprika. 
További információ, illetve előjegyzés: Horváth Jánosné, Edit 
(tel.: 74/313-175, 20/52-46-820, horvathne.edit@citromail.hu).

AGÓRA MOZI

Augusztus 25-27. 17:00
Augusztus 29-30. 15:00
CSINGILING ÉS A KALÓZTÜN-
DÉR 3D Színes szinkronizált ame-
rikai animációs �lm. Korhatár: 
nincs korhatár. Hossz: 78 perc.
 
Augusztus 25-27. 19:00
STEP UP: ALL IN 3D Színes 
szinkronizált amerikai zenés drá-
ma. Korhatár: 12 év alatt szülői 
kisérettel! Hossz: 112 perc.
 
Augusztus 28-30. 19:00
Szeptember 1-3. 19:00
THE EXPENDABLES - A FEL-
ÁLDOZHATÓK 3. Színes szink-
ronizált amerikai akció�lm. Kor-
határ: 16 éven felülieknek! Hossz: 
97 perc.

Augusztus 28-30. 17:00
Szeptember 1-3. 17:00
A GALAXIS ÖRZŐI 3D Színes 
szinkron+feliratos amerikai ak-
ció�lm. Korhatár: 12 év alatt szü-
lői kisérettel! Hossz: 122 perc

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! Az előadások-
ra jegyek már kaphatók a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában és a www.ticketpor-
tal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egységesen 
850 Ft, további napokon: 1000 Ft 
(2D), 1200 (3D), a diák és nyug-
díjas jegy 900 Ft (�lmtől függet-
lenül). Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete szervezői felhívják a civil szervezetek és 

intézmények �gyelmét a szeptember 22-26. között  
megrendezendő eseményre, melyre várják a szervezetek, intézmények je-
lentkezését, akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, felléphetnek, illetve 

önálló programelemmel is készülhetnek.
További információ kérhető: Pócs Margit (06-30/632-32-66; 74/504-119). 

Jelentkezni lehet Gaálné Ho�ercsik Dóránál,  
a mentalmuhely@gmail.com e-mail címen.

Tiszta, rendezett, virágos porta
Az idei évben ismét indul a „Tisz-
ta, rendezett, virágos porta” elne-
vezésű program. Újra várjuk azok 
jelentkezését, akik saját, vagy má-
sok portáját példaértékűnek tart-
ják, és úgy gondolják, a szépen 
rendezett portájukkal fontos, dí-
szítő szerepet játszanak városunk 
életében. Ezen gondos tulajdo-
nosokat szeretnénk kitüntetni a 
program keretében.
Önként vagy másokat ajánlva, 
az alábbi 6 kategóriában lehet 
jelentkezni augusztus 18-től au-
gusztus 25-ig.
• Társasházak,
• családi házak,
• tanyák,
• ingatlan előtti közterületek,
•  vendéglátó- és kereskedelmi  

egységek; telephelyek,
• intézmények.
A tavaly díjazottak automatiku-
san indulnak az idei megmérette-
tésben, hiszen a megítélt díj visz-

szavonható abban az esetben, ha 
a kert fenntartásának minőségé-
ben jelentős romlás tapasztalható.
A zsűri folyamatosan látogatja a 
benevezett portákat. A pontozás-
nál �gyelembe vett szempontok:
•  udvar, előkert, homlokzat, jár-

daszegély díszítése, esztétikai 
összhatása

•  intézmény, kereskedelmi és ven-
déglátó egység kategóriában az 
épületek környezetének tiszta-
sága, rendezettsége, környezet-
szépítés minősége, összhangja

• terület gyommentessége
•  járda, vízelvezető árok tisztasá-

ga, rendezettsége.
Jelentkezni az alábbi elérhetősé-
gen lehet, pontos név, cím meg-
adásával:
szepitsuk@szekszard.hu, 
katzne@szekszard.hu
Telelefon: 06–20/225–87-–83, 
Katz Zoltánné Meszlényi Erika
városi kertész

BABITS SZÍNHÁZ-BÉRLETEK 
2014/2015

MÚZSA:
•  Dan Gordon: Esőember - Orlai 

Produkció Budapest
•  David Seidler: A király beszéde 

dráma – Csiky Gergely Színház 
Kaposvár

•  Jókai Mór: A bolondok gró�a 
– énekes bohóság – Újszínház 
Budapest

•  Dr. Vitéz Miklós – Vadnai Lász-
ló: Meseautó – Körúti Színház 
Budapest

ORFEUM:
•  Paul Blake: Római vakáció - ze-

nés játék Cole Porter dalaival - 
Orlai Produkció Budapest

•  Topolcsányi Laura: Doktornők 
– zenés vígjáték az I. világhá-
ború hősnőiről – Turay Ida 
Színház Budapest (centenáriu-
mi bemutató az I. Világháború 
hőseinek tiszteletére)

•  Gyurkovics Tibor: Nagyvizit – 
egy magyar klasszikus két rész-
ben – Ivancsics Ilona és színtár-
sai Szentendre

•  A szív hídjai – Robert James 
Waller: Madison megye hídjai 
című regényét színpadra alkal-
mazta Zöldi Gergely – Orlai 
Produkció Budapest

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁSOK: 
•  Vaszary János: A vörös bestia 

– bohózat két részben – Újszín-
ház Budapest

•  Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt 
– színpadi játék – Ivancsics Ilo-
na és Színtársai Szentendre  

•  Azt meséld el Pista! – Örkény Ist-
ván az életéről, előadja Mácsai Pál

ÓVODÁS:
•  Pöttöm Panna – zenés mesejá-

ték Andersen nyomán – Újszín-
ház Budapest

•  Betlehem csillaga – zenés 
mesejáték – Magyar Nemzeti 
Gyermek és I�úsági Színház 
Budapest

•  Fehérló�a – bábelőadás – Bóbi-
ta Bábszínház – Pécs

•  Csipkerózsika - Körúti Színház 
Budapest

KISISKOLÁS és KISISKOLÁS 
PLUSZ:
•  Pöttöm Panna – zenés mesejá-

ték Andersen nyomán – Újszín-
ház Budapest

•  Betlehem csillaga – zenés mese-
játék – Magyar Nemzeti Gyer-
mek és I�úsági Színház Budapest

•  A Szép és a Szörnyeteg - zenés 
mesejáték – Magyar Nemzeti 
Gyermek és I�úsági Színház 
Budapest

•  Csipkerózsika – Körúti Színház 
Budapest

A Babits Mihály Kulturális Központ

Színház a Babitsban

Új színházi évad indul a Babits 
Mihály Kulturális Központban, 
ahol két felnőtt és három gyer-
mek bérlettel várják a színházba-
rát közönséget.

Az új évadban a klassziku-
sok mellett megjelennek mo-
dern darabok is a legjobb sze-
reposztásokban, így mindenki 
bártan válogathat! Színpadra 
kerül többek között az Esőem-

ber Kulka Jánossal, a nagysike-
rű Király beszéde, a Meseautó, 
a Római Vakáció, valamint A 
szív hídjai Udvaros Dorottya, 
és a Nagyvizit Harsányi Gábor 
főszereplésével.

A Múzsa és Orfeum bérletek-
ben bemutatásra kerülő darabok 
részletes információját megta-
lálják www.szekszardagora.hu 
honlapon és a színházi műsor-
füzetünkben! Bérletek vásárol-
hatók a jegypénztárban.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Augusztus 17-ei rejtvényünk megfejtése: Margaret Mitchell, Elfújta a szél

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. augusztus

HORVÁTH ISTVÁN
polgármester
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát. Polgár-
mesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN 
aljegyző
Minden szerdán 10–12 
óráig. Polgármesteri Hiva-
tal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

ÁCS REZSŐ
alpolgármester
III. sz. választókerület
Július hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN 
képviselő  
I. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA
képviselő
IV. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ
képviselő
V. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ 
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ
képviselő
VII. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER
képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig.

DR. HADHÁZY ÁKOS 
képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyezte-
tés: 30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS
képviselő
X. sz. választókerület. 
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ 
képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 
óráig. Bejelentkezés: 
74/510-663 telefonon.
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
Augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. TÓTH CSABA ATTILA 
képviselő
A hónap harmadik hétfőjén 
17–18 óráig. Polgármesteri 
Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 
17–18 óráig. 
Polgármesteri Hivatal 
fszt. 4.

Pályázati felhívás 
iskolai büfék

üzemeltetésére
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az általa működtetett 
négy általános iskolában (Szekszár-
di Garay János Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pe-
dagógiai Intézet; Szekszárdi Babits 
Mihály Általános Iskola; Szekszár-
di Dienes Valéria Általános Iskola; 
Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola), valamint két középfokú 
intézményben (Szekszárdi Garay 
János Gimnázium; Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium) büfé üzemeltetés 
céljára történő bérbeadásra pályá-
zatot ír ki határozott időtartamra.
A pályázat célja: 
Bérleti szerződés kötése nyertes 
Ajánlattevővel a felhívásban sze-
replő iskolában, Iskolai Büfé mű-
ködtetésére.
A büfé működtetésének célja, hogy 
az iskola tanulói és dolgozói megfe-
lelő színvonalú és árszintű büfészol-
gáltatást vehessenek igénybe az épü-
leten belül.
A pályázónak a büfé kínálatának 
kialakításakor �gyelemmel kell len-
niük az Országos Élelmiszerbizton-
sági és Táplálkozástudományi Inté-
zet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra. 
(„Ajánlás az iskolai büfék korszerű 
táplálkozásba illeszkedő választéká-
nak kialakításához, OÉTI, 2005”).
A bérleti szerződés időtartama: 

2014. szeptember 1-től  
2015. június 15-ig.

Az ajánlattevő által elvégzett fel-
adatok: A büfé az iskola tanulóinak 
és dolgozóinak nyújt szolgáltatást 
tanítási napokon hétfőtől – pénte-
kig, általános iskolákban minimum 
07:00 – 13:00 óráig, középiskolák-
ban minimum 07:00 – 15:00 óráig 
biztosított nyitva tartással, lehető-
ség szerint a nyitvatartási időn kí-
vül közösségi rendezvényeken, az 
intézmény területén.
A pályázatot papír alapon, zárt 
borítékban kell benyújtani az aláb-
bi címre: Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2014. augusztus 26. 9.00 óra
A pályázatok elbírálásának tervezett 

időpontja: 2014. augusztus 27.
Az iskolai büfék intézményenkénti 
üzemeltetésére vonatkozó részle-
tes pályázati felhívás megtekinthető 
Szekszárd MJV honlapján (www.
szekszard.hu közügyek tematikus lap 
főoldalán)
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata

A Babits Mihály Kulturális Központ
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Dusanics, Singleton és Zele távozásával sem esik szét a sikercsapat „Az Istlstekker név megint szép lesz”
A kissé hosszúra nyúlt szünet 
után, jövő héten már női ko-
sarasainknál is megkezdődik a 
hétközi munka, e hónap máso-
dik felében pedig el is kezdődik 
a női bajnokság. Annyit már le-
het tudni, hogy nem lesz akkora 
kavarás, mint tavaly, amikor az 
első öt a közös szlovák-magyar 
bajnokságban játszott februá-
rig és a maradék négy, plusz a 
novemberben hozzá csatlakozó 
Győr alkotta az NB I A-csopor-
tot… Ha a napokban nem lép 
vissza senki, akkor 10 csapatos 
lesz a női NB I-es A-csoportos 
bajnokság – alapszakasszal és 
nyilván megnyújtott play o�al.

Az Atomerőmű KSC Szekszárd, 
mint ismeretes, remek tavaszi so-
rozattal, az Uniqa Győr kétszeri 
legyőzésével fennállása második 
legjobb bajnoki szereplését produ-
kálva az ötödik helyen zárta a tava-
lyi szezont. Eufórikus hangulatban 
búcsúztak egymástól a játékosok, s 
minden jel arra utalt, hogy a csa-
pat együtt marad. Ám ez a dolgok 
jelenlegi állása szerint nem lesz 
így. Merthogy a szerb Dusanics, az 
amerikai Singleton és a tavalyi csa-

pat legjobb játékosának számító, a 
magyar felnőtt válogatottban is 
bemutatkozó Zele Dorina ugyanis 
távozott – ez utóbbi még nem egé-
szen biztos, ám kosaras berkekben 
kész tényként kezelik, sőt, a zala-
egerszegi klub (ZTE NKK) hivata-
los oldala is erről írt.

– Zele Dorinát még csaknem 
egyéves szerződés köti hozzánk, s 
a kontraktus egyik zárórendelke-
zése szerint közös megegyezés kell 
ahhoz, hogy eligazolhasson, azaz a 
mi beleegyezésünk is kell – mondta 
Herr Péter, a KSC Szekszárd ügy-
vezetője. – Hangsúlyozom, nem 
vagyunk ellene, hogy oda menjen, 
ahol jobban boldogulhat, de… Ná-
lunk lett belőle valaki az itt töltött 
három év alatt. Itt kapott lehetősé-
get a megszűnt Szolnoktól érkezvén, 
itt épült fel az egy évig tartó sérülé-
séből, hűséget fogadott azzal, hogy 
2013-ban két évet aláírt. Az eger-
szegi ajánlat nyilván hűtlenné tette, 
amin persze nincs mit csodálkozni.

– Nyilván azt szeretné a KSC, 
hogy �zessen érte a ZTE. Ám a 
kosárlabdában – a Szekszárdot és a 
Vasast leszámítva – havi több ezer 
eurót is ki�zetnek egy-egy jobb já-
tékosnak, míg ha átigazolási díjról 

van szó, az alól még a tehetősek is 
ki akarnak bújni.

– Ez ebben az esetben is igaz 
lehet. Meglátjuk, hogy meg tu-
dunk-e egyezni és ezzel elkerülni 
a dolog jogi útra terelését. 

– Mi az „ára” Zelének?
– Két-három millióért már hol-

nap kiadnánk a játékengedélyét. 
Megjegyzem, mi is szerettünk 
volna egy élő szerződéssel bíró 
játékost leigazolni, nevezetesen 
Kobolákot a Ceglédből, és nagy-
jából ennyiért vihettük volna, vé-
gül – más okokból is – elálltunk a 
játékos megvásárlásától.

Úgy tűnik, tehát, hogy Zele így 
vagy úgy, de távozik és vele nehe-
zen pótolható �atal játékost veszít 
a klub. Az ügyvezető azonban nem 
aggódik emiatt.

– A 190 centis, a Vasasban magát 
alapjátékossá kinövő �atal Fejes 
Fruzsinát a magas bedobó posztra 
már leigazoltuk. Ha sikerül meg-
egyeznünk a szerb kiszemelttel, 
Maja Skoriccsal, akit kitűnő kul-
csemberünk, Maja Scsekics me-
nedzsere ajánlott be nekünk, ak-
kor úgy érzem, hogy nem leszünk 
gyengébbek a Zele-Singleton-Du-
sanics hármas távozásával. Hogy a 

3-4-es poszton bevethető Skorics 
milyen játékos – arról legyen elég 
annyi, hogy különböző európai 
kupákban szereplő csapatokkal áll 
tárgyalásban és amennyiben nem 
megy külföldre, a menedzsere tá-
jékoztatása szerint, hozzánk fog 
jönni – jegyezte meg az ügyvezető. 

Ha mégsem, akkor a bajnoki raj-
tig igazolni, jobban mondva erősí-
teni fog a KSC Szekszárd. Kell is, 
mert az 5-8. helyekért küzdők kö-
zül a ZTE és az MTK is jelentősen 
erősítette csapatát. 

– Mi nem lettünk gazdagabbak 
azzal, hogy a parádés ötödik he-
lyen zártunk. De a mai helyzet-
ben már annak is örülnünk kell, 
hogy kigazdálkodhatóan csökken 
a büdzsé. Mi azt, amit ígérünk, 
meg is adjuk a játékosoknak, míg 
máshol a csábító összeg nem egy 
esetben ígéret marad. Bízunk a 
saját nevelésű játékosainkban, a 
Studer-testvérekben és a többiek-
ben is, akik a keretet alkotják. Az 
ő fejlődésük a záloga annak, hogy 
esetleg kisebb büdzséből is lehet 
esélyünk arra, hogy újra az ötödik 
helyért játszhassunk – adott han-
got optimizmusának Herr Péter.

 B. Gy.

Van olyan sportágunk, amely-
ben egy 14. vagy 22., de még 
egy 33. hely is fejlődésről tanús-
kodó eredmény, amennyiben az 
nemzetközi versenyen születik. 
Így van ez a kerékpársportban 
is, ahol eléggé tetemes a lema-
radásunk – nem a Tour de Fran-
ce-hoz vagy a Giro d’Italiához 
képest, hanem a széles spektru-
mú nemzetközi középszinttől is. 
Éppen ezért örvendetes, hogy 
a nagy népszerűségnek örven-
dő osztrák körversenyen, a Ju-
gendtouron a fenti helyezéseket 
produkálta a magyar serdülővá-
logatott hat tagjából kettő. Az 
egyik a Szekszárdi Kerékpáros SE 
(SZKSE) tehetséges versenyzője, 
Istlstekker Zsolt volt. 

Zsolti az utóbbi hetekben remek 
formában versenyez az U-17-esek 
között, jó úton halad afelé, hogy a 
szekszárdi kerékpársportban kor-
szakos egyéniségnek számító nagy-
bátyja, Istlstekker János nyomdoka-
iba léphessen – persze addig még 
nem kevés munka vár rá.

– Somogyi Miklós, a nyolcvanas 
évek egyetlen nemzetközi szinten 
is meghatározó magyar versenyző-
je is ott volt az idei Jugendtouron, 
s látva, hogy bizonyos szakaszok 
után az első húszban mindjárt két 
magyar is van, meglepetten kér-
dezte: „Gyerekek, mi történt...?! 

Bajáról Szekszárdra futottak
Ezúttal nem a legrövidebb, 
mintegy 40 kilométeres útvo-
nalon rendeztek futóversenyt 
Szekszárd és Baja között, ha-
nem 81 km-t kellett teljesíteni 
egyénileg, párban, csapatban, 
vagy kerékpáros kísérőként. A 
táv megegyezett a híres-hírhedt 
görögországi Spartathlon, az 
Athén és Spárta közötti 246 kilo-
méteres erőpróba első, a görög 
főváros és a korinthoszi-szoros 
közötti szakaszának hosszával. 
A verseny jelentős részén közúti 
forgalomtól elzárt területen, ár-
vízvédelmi töltéseken haladtak 
a futók és kerékpárosok.

A viadal fő távja a 81 km-es ult-
ramaratoni volt, melyen 11 női és 
37 fér� egyéni induló állt rajthoz, s 
mindössze egy futónak kellett fel-
adnia a küzdelmet. A hosszú távot 
párban, valamint három-, négy- és 

ötfős csapatokban is teljesítették, 
de lehetőség volt a klasszikus ma-
ratont is futni. A rajtot a bajai Pe-
tő�-szigeten, az evezőscentrumnál 
jelölték ki, ezt követően a Duna 
árvízvédelmi töltésén, a Szent 
László-hídon, majd Gerjen, Fadd, 
Tolna és Bogyiszló érintésével a 
Sió árvízvédelmi töltésén keresztül 
érkeztek Szekszárdra a futók.

A városi sportcsarnoknál kije-
lölt célba elsőként Simonyi Ba-
lázs érkezett 6:30-as idővel. A 34 
esztendős budapesti �atalember 
civilben szinkronszínész, ope-
ratőr (több kisjáték-, dokumen-
tum- és reklám�lm atyja) és fo-
tós. Amatőr hosszú távú futóként 
teljesítette már az Ultrabalatont, a 
Spartathlont, de futott már mara-
tont New Yorkban és Bostonban 
is. A fér� győztest nem egészen 
két perccel később követte a női 
első, Lubics Szilvia, a 40 eszten-

dős hosszútávfutó és ultramara-
tonista, ötszörös magyar bajnok 
és háromszoros spártai hősnő. 
Szilvia civilben fogorvos, három 
gyermek édesanyja, 2011-ben az 
év ultrafutójának választották 
Magyarországon, miután meg-
nyerte az Ultrabalatont és a Spar-
tathlonon sem talált legyőzőre. 
Görögországban tavaly új egyéni 
csúccsal (28:03:04) másodszor is a 
női verseny legjobbja lett.

A valóban embert próbáló via-
dalon minden szintidőn (11 óra) 
belül teljesítő egyéni versenyző és 
csapattag befutóérmet kapott, a 
9:30 órán belül (az Athén–Korint-
hosz limitidő a Spartathlonon) 
befutók pedig egy-egy exkluzív 
oklevéllel is gazdagodtak. Az ab-
szolút verseny első három női és 
fér� egyéni versenyzője ezen felül 
egy-egy serleget is hazavihetett.

 -�-

Eredmények: Egyéni, nők: 1. Lu-
bics Szilvia 6:30:17 óra, 2. Enyediné 
Dobai Henriett 7:31:57, 3. Huzsvay 
Edit 7:39:54. Fér�ak: 1. Simonyi Ba-
lázs 6:28:37, 2. Pula Tamás 6:50:52, 
3. Vaczkó Zsolt 6:54:45.
Párban: 1. Túri Tünde, Túri Már-
ton 7:23:58. Váltók, háromfős: 1. 
Papp János, Papp János, Szen-

tesi Péter 6:42:46. Négyfős: 1. 
Duklesz Mihály, Sebestyén Lin-
da, Erdélyi László, Fülöp Péter 
7:02:46. Ötfős: 1. Borsné Molnár 
Brigitta, Szuprics Ferenc, Vajda 
János, Rottler Zoltán, Egri István 
7:00:07. Maraton: 1. Orbán Ár-
pád 4:21:06. Kerékpár: 1. Gálicz 
Boglárka 7:01:34.
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Dusanics, Singleton és Zele távozásával sem esik szét a sikercsapat „Az Istlstekker név megint szép lesz”
3-4-es poszton bevethető Skorics 
milyen játékos – arról legyen elég 
annyi, hogy különböző európai 
kupákban szereplő csapatokkal áll 
tárgyalásban és amennyiben nem 
megy külföldre, a menedzsere tá-
jékoztatása szerint, hozzánk fog 
jönni – jegyezte meg az ügyvezető. 

Ha mégsem, akkor a bajnoki raj-
tig igazolni, jobban mondva erősí-
teni fog a KSC Szekszárd. Kell is, 
mert az 5-8. helyekért küzdők kö-
zül a ZTE és az MTK is jelentősen 
erősítette csapatát. 

– Mi nem lettünk gazdagabbak 
azzal, hogy a parádés ötödik he-
lyen zártunk. De a mai helyzet-
ben már annak is örülnünk kell, 
hogy kigazdálkodhatóan csökken 
a büdzsé. Mi azt, amit ígérünk, 
meg is adjuk a játékosoknak, míg 
máshol a csábító összeg nem egy 
esetben ígéret marad. Bízunk a 
saját nevelésű játékosainkban, a 
Studer-testvérekben és a többiek-
ben is, akik a keretet alkotják. Az 
ő fejlődésük a záloga annak, hogy 
esetleg kisebb büdzséből is lehet 
esélyünk arra, hogy újra az ötödik 
helyért játszhassunk – adott han-
got optimizmusának Herr Péter.

 B. Gy.

Van olyan sportágunk, amely-
ben egy 14. vagy 22., de még 
egy 33. hely is fejlődésről tanús-
kodó eredmény, amennyiben az 
nemzetközi versenyen születik. 
Így van ez a kerékpársportban 
is, ahol eléggé tetemes a lema-
radásunk – nem a Tour de Fran-
ce-hoz vagy a Giro d’Italiához 
képest, hanem a széles spektru-
mú nemzetközi középszinttől is. 
Éppen ezért örvendetes, hogy 
a nagy népszerűségnek örven-
dő osztrák körversenyen, a Ju-
gendtouron a fenti helyezéseket 
produkálta a magyar serdülővá-
logatott hat tagjából kettő. Az 
egyik a Szekszárdi Kerékpáros SE 
(SZKSE) tehetséges versenyzője, 
Istlstekker Zsolt volt. 

Zsolti az utóbbi hetekben remek 
formában versenyez az U-17-esek 
között, jó úton halad afelé, hogy a 
szekszárdi kerékpársportban kor-
szakos egyéniségnek számító nagy-
bátyja, Istlstekker János nyomdoka-
iba léphessen – persze addig még 
nem kevés munka vár rá.

– Somogyi Miklós, a nyolcvanas 
évek egyetlen nemzetközi szinten 
is meghatározó magyar versenyző-
je is ott volt az idei Jugendtouron, 
s látva, hogy bizonyos szakaszok 
után az első húszban mindjárt két 
magyar is van, meglepetten kér-
dezte: „Gyerekek, mi történt...?! 

Máskor jó, ha a negyven között 
van egy a mieink közül” – meséli 
Somogyi őszinte örömét Schne-
ider Gábor, a másik szekszárdi 
klub, a Szekszárdi Szabadidős Ke-
rékpáros SE (SZSZKE) edzője, aki 
a szövetség megbízásából utazott 
ki a serdülő válogatottal. 

– Zsolti az utóbbi három év leg-
jobb eredményét produkálta ezen 
az értékmérő négy szakaszból álló 
kemény versenyen, azt hiszem, 
várakozás felett teljesített – foly-
tatta Schneider Gábor. – Ő és Karl 
Ádám a Bike Express SE színeiben 
minden nap minden szakaszon 
meg tudtak érkezni az élmezőny-
nyel, sőt, volt olyan nap, amikor a 
szakaszgyőztestől egy karnyújtás-
nál nem voltak távolabb. 

Schneider Gábor utánanézett: a 
szekszárdi kerékpársport eleddig 
utolsó korszakalkotó nagy egyé-
nisége, Arató Dávid többszörös 
felnőtt magyar bajnok ment úgy 
jó tíz évvel ezelőtt, még serdülő-
ként a Jugendtouron, ahogy a mai 
serdülőcsapat húzóemberei.

De a magyar csapat többi tagja 
is igyekezett. Az első szakaszon 
például – ami egy dombos-terepes 
körpálya volt hatvan kilométeres 
távval, a végén egy részhajrával 
tarkított hosszú, meredek emelke-
dővel volt – a magyar csapat a 4. 
helyen végzett, ami példa nélkül áll 
– avatott be a további részletekbe 

Schneider Gábor. Mint megtud-
tuk, a harmadik szakaszon Zsolti 
is belekeveredett a nagy bukást 
követő ramazuriba, de így is felállt 
és tetemes hátrányból sem kellett 
feladnia a versenyt – nem csak 
hogy megérkezett, hanem az él-
mezőnnyel érkezett meg.

A negyedik, egyben zárószakasz 
Burgenland összes dombját, hosz-
szú emelkedőjét magában foglalta. 
Az úgynevezett királyetapon elég 
sokan el is szálltak a száz fölötti 
népes mezőnyből – sajnos köztük 
volt a négy magyar is. De azok a 
magyar �atalok, akik a korábbi 
években ezen a szakaszon végig 
tudtak menni, szintén perceket 
kaptak az élmezőnytől. Nem így az 
Istlstekker Zsolt–Karl Ádám duó. 

A szekszárdi versenyző az él-
mezőnyben a 22. legjobb idővel 
érkezett, az összetettben pedig a 
26.-ként zárt a Jugendtouron (Karl 
Ádám 24. lett). Ennél még jobb is 
lehetett volna a bizonyítvány, ha 
Steig Gábor, az SZKSE edzőjének 
komoly fejlődésről tanúbizony-
ságot tevő versenyzője nem kerül 
bele abba a bizonyos bukásba a 
harmadik szakaszon.

Nem kívánhatunk mást, jobbat, 
mint hogy ezek az eredmények 
a jövő évi osztrák körversenyen 
visszaköszönjenek – immáron első 
éves i�ként – Istlstekker Zsoltnál.

 B. Gy.

Főszerepben 
az utcai sportok

A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. szervezésében szeptem-
ber 13-án, szombaton az utcai 
sportoké lesz a főszerep. A 
városi sportcsarnok parkoló-
jában ismét lesz kosárlabda-
torna (Utcai Kosár Jam), de az 
érdeklődők láthatnak extrém-
sportos (görkori, gördeszka, 
bmx) és street work-out bemu-
tatókat is. Az esemény kísérő 
rendezvényeként a színpadnál 
helyi egyesületek bemutatói-
nak és a zenekaroknak tapsol-
hatnak a kilátogatók.

Az Utcai Kosár Jam-re a nevezés 
augusztus 13-án indult. Nevezni a 
www.sportcsarnokszekszard.hu 
oldalról letölthető, pontosan ki-
töltött nevezési lap beküldésével 
(nacsae.sportcsarnok@gmail.
com), vagy a városi sportcsarnok 
titkárságán (Keselyűsi út 3.) törté-
nő személyes leadásával, valamint 
a nevezési díj (csapatonként 8000 
Ft) be�zetésével lehet.
Az idei esztendőben öt-öt fér� és 
női (13 éves korig, 14-16 évesek, 
17-19 évesek, 20-35 évesek, 35 
év felettiek), és egy vegyes kate-
góriában várják négyfős csapatok 
jelentkezését. A vegyes kategóriá-
ban legalább egy ellenkező nemű 
játékosnak a pályán kell lennie. 
Természetesen a hagyományos 
dobóversenyek sem maradhat-
nak el, így a büntető- és a három-
pontos vonalról pontosan célzók 
tesztelhetik tudásukat, de a nép-
szerű-látványos zsákolóversenyre 
is várják a jelentkezőket.
A verseny részletes kiírása elol-
vasható a www.sportcsarnok-
szekszard.hu oldalon, kérhető a 
nacsae.sportcsarnok@gmail.com 
e-mail címen, vagy átvehető a vá-
rosi sportcsarnok titkárságán.
 -�-

SPORTMIX
CSELGÁNCS. Nem sikerült mér-
kőzést nyernie a Gemenc JK 66 
kg-os versenyzőjének, Sárecz 
Mártonnak a Kínában zajló i�ú-
sági olimpián – így két vesztett 
mérkőzéssel elbúcsúzott a 17 éves 
dzsúdós az egyéni küzdelmektől. 
A sorsolás folytán, erőnyerőként 
az első meccsén mindjárt a leg-
jobb nyolc közé jutásért mérkőz-
hetett a szekszárdi �ú, ám az ame-
rikai Adonis Diaz ipponnal tudott 
nyerni ellene – melynek alapján 
elmondható, hogy első meccsre 
mindjárt egy nagyon komoly el-
lenfelet kapott. Vigaszágon sem 
sikerült elkerülnie a sportágban 
leginkább meghatározó ellenfelet, 
merthogy a fehérorosz Minkov 
következett, aki, ha csak mindösz-

sze egy yukot érő dobással is, de 
megnyerte a meccset, mert ma-
gyar ellenfele nem tudott értékel-
hető dobást végrehajtani rajta. Ez-
zel helyezetlenül zárt a szekszárdi 
cselgáncsozó, aki továbbra is az öt-
karikás játékok helyszínén marad, 
merthogy az egyéni küzdelmek 
zárultával a sorsolással kialakí-
tott nemzetközi csapatversenyben 
veszt részt hamarosan – mintegy 
búfelejtőként Nankingban.
LABDARÚGÁS. Vereséggel kezd-
te a szezont az NB III közép-
csoportjában a Tolle UFC Szek-
szárd a Videoton II. ellen hazai 
környezetben. Hiába birtokolta 
többet a labdát a hat új emberrel 
felálló Szekszárd, a szervezet-
ten, fegyelmezetten védekező, 

gyorsan kontrázó,csupa 18-19 
évesből álló fehérvári csapat há-
rom gólt lőtt, míg az UFC csak a 
84.percben talált a kapuba, de a 
hátvéd Zsók József – kétségtelen 
a sokadik formás szekszárdi akci-
ót követően szerzett – gólja már 
csak a szépségtapaszt jelentette 
a 3-1-es vereséggel záruló mér-
kőzésen. Amellett, hogy a kevés 
igazi gólhelyzet kimaradt, egy 
balszerencsés találattal, Márton 
Erik öngóljával alakult 2-0-ra a 
mérkőzés a második félidőben. 
A második fordulóban (lapunk 
megjelenésével nagyjából egyidő-
ben, szombaton 17.30-kor) me-
gyei rangadó következik: az UFC 
az első fordulóban Baján 2-0-ra 
nyerni tudó Bölcskére látogat.

Bajáról Szekszárdra futottak
A valóban embert próbáló via-

dalon minden szintidőn (11 óra) 
belül teljesítő egyéni versenyző és 
csapattag befutóérmet kapott, a 
9:30 órán belül (az Athén–Korint-
hosz limitidő a Spartathlonon) 
befutók pedig egy-egy exkluzív 
oklevéllel is gazdagodtak. Az ab-
szolút verseny első három női és 
fér� egyéni versenyzője ezen felül 
egy-egy serleget is hazavihetett.

 -�-
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KERES
Középkorú, leinformálható értelmiségi fér� gyakori szekszárdi 

munkavégzés miatt, heti 2-3 alkalomra kiadó szobát keres.
Ajánlatokat a Szekszárdi Vasárnap e-mail címére

(szekvas@gmail.com) várunk.

EDUTOP Szakközépiskola és Szakiskola
OKJ emeltszintű szakképzések

2014/2015. tanév képzési ajánlata
18-21 év közötti, ill. 18 éven felüli

érettségizett � atalok és felnőttek részére. 
A képzés ideje 2 év.

Induló képzések:
• Logisztikai ügyintéző
• Irodai asszisztens
• Ügyviteli titkár
•  Szállítmányozási 

ügyintéző
•  Környezetvédelmi 

technikus
• Lovastúra vezető

Becsatlakozási 
lehetőség:

•  Állattenyésztő, 
Állategészségügyi 
technikus

•  Környezetvédelmi 
technikus

Várjuk mielőbbi jelentkezését:
7100 Szekszárd, 
Szluha Gy. u. 1.
Tel.:  74/512-123,

20/9775-675
E-mail: level@edutop.hu
www.edutop.eoldal.hu

Ingyenes
Europass

bizonyítványt 
biztosítunk!

120 óra ajándék 
idegen nyelvi óra,

ECDL vizsgára 
felkészítés,

kedvezményes 
középfokú nyelvizs-

gára felkészítés

Az EDUTOP Szakközépiskola és
Szakiskola szervezésében

www.edutop.eoldal.hu
06-74/512-122, 06-20/9775675

Út a boldog párkapcsolathoz,
avagy testi-lelki egészség 
címmel előadás-sorozat indul.

I. előadás témája: 
Szexuális egészség - megelőzés és 

higiénia
Fogamzásgátlás a XXI. században

Időpont: 2014. szeptember 8. 11.00 óra
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Tormay Béla utca 8.

Együttműködő partner: 
Spirit Egészség Centrum

www.spirit-center.hu
06-74/501-080, 06-74/501-081, 

06-30/3244-195

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

Baptista „Esély”
Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, 
Tartsay ipartelep 3.
OM: 100520

Iskolánk a 2014/15. tanévben az alábbi képzések 
indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő,
de váltani akaró,  vagy középiskolát végző

14-21 év közötti � atalok jelentkezését.

Hiányszakmába felvételt nyerők
10-30.000 Ft iskolai ösztöndíjban részesülnek.

Faipari szakmai képzés:

Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:

Épület-, és szerkezetlakatos 05

Könnyűipari szakmai képzés:

Női szabó 06

Építőipari szakmai képzés:

Ács 02
Kőműves és hidegburkoló 03
Festő, mázoló, tapétázó 04

Jelentkezés: oktatási intézményünkben.
Juttatások a törvényben előírtak szerint.

(Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.)

További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen,
vagy a 74/511-743 telefonszámon. 
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 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől

hosszútávra kiadók!
Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu

Az EDUTOP Szakközépiskola és
Szakiskola szervezésében

www.edutop.eoldal.hu
06-74/512-122, 06-20/9775675

Út a boldog párkapcsolathoz,
avagy testi-lelki egészség 
címmel előadás-sorozat indul.

I. előadás témája: 
Szexuális egészség - megelőzés és 

higiénia
Fogamzásgátlás a XXI. században

Időpont: 2014. szeptember 8. 11.00 óra
Helyszín: 7100 Szekszárd, 

Tormay Béla utca 8.

Együttműködő partner: 
Spirit Egészség Centrum

www.spirit-center.hu
06-74/501-080, 06-74/501-081, 

06-30/3244-195

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

Baptista „Esély”
Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, 
Tartsay ipartelep 3.
OM: 100520

Iskolánk a 2014/15. tanévben az alábbi képzések 
indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő,
de váltani akaró,  vagy középiskolát végző

14-21 év közötti � atalok jelentkezését.

Hiányszakmába felvételt nyerők
10-30.000 Ft iskolai ösztöndíjban részesülnek.

Faipari szakmai képzés:

Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:

Épület-, és szerkezetlakatos 05

Könnyűipari szakmai képzés:

Női szabó 06

Építőipari szakmai képzés:

Ács 02
Kőműves és hidegburkoló 03
Festő, mázoló, tapétázó 04

Jelentkezés: oktatási intézményünkben.
Juttatások a törvényben előírtak szerint.

(Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.)

További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen,
vagy a 74/511-743 telefonszámon. 
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Kedvezményes vásár augusztus 25-től a készlet erejéig!
A Scholl és a Berkemann nyári kollekcióira

20-30% kedvezményt biztosítunk.
A Scholl és a Berkemann nyári kollekcióira

Borászatok figyelem! Itt a lehetőség!
Hideg és

melegvizes
magasnyomású mosók,

hordó és tartálymosó 40%
állami támogatással!

Díjmentes gépbemutató,
vásárlás esetén

díjmentes beüzemelés!

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

Mango Étterem
XXXX. Gasztronómiai Borvacsorája
a Prantner Pincével augusztus 28-án

19.00 órai kezdettel.

A menüsor megtekinthető a
www.mangoetterem.hu/borvacsora oldalon.

Asztalfoglalás: 06-20/550-1954 • Szekszárd, Garay tér 18.

ÖSSZEKÖLTÖZTÜNK!
A Zsolnay és Hollóházi márkaboltunk

összevontan működik tovább.
Címünk:

Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefon: 74/416-988

Részletek a márkaboltban. Az akció 2014.08.30-ig, illetve a készlet erejéig tart.

ZSOLNAY POMPADÚR AKCIÓ!

15-20%

engedménnyel!


