Munkapéldány
Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2012.
I.

Önkormányzat, közigazgatás

Január 1.
A 2012. év elsı szekszárdi állampolgára Weisz Lambert, aki 13 óra 3 perckor 4240 grammal
és 52 cm-rel született a Balassa János Megyei Kórházban.
Január 2.
Tóth Ferenc kormánymegbízott LászlóLászló-Varga Zsuzsanna kormányhivatali fıigazgató
jelenlétében sajtótájékoztatón mutatta be a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központot
(TMIK), amely a megyei önkormányzat által fenntartott intézményeket vette át. Vezetıje
Posta Zoltán,
Zoltán helyettese Daradics Péter lett.
Január 1818-19.
Ez évben is országos érdeklıdés kísérte Szekszárd Megyei Jogú Város és a Mészöly Miklós
Egyesület által a Garay János Gimnázium dísztermében rendezett Mészöly Miklós
Emléknapot.
Emléknap Az író életmővét felidézı eseményeket Ablonczy Anna és Pócs Margit
fıszervezık koordinálták. Szörényi László irodalomtörténész bevezetı gondolatai után
levetítették a Privát Mészöly címő filmet, Gerıcs Péter és Dér Asia alkotását. A Mészöly
Miklós Emlékplakettet ez évben dr. Gaál Zsuzsanna,
Zsuzsanna a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
igazgatóhelyettese érdemelte ki. A Mészöly Miklós-díjat Szkárosi Endre író, költı vehette
át. Az ünnepélyen közremőködtek az emléknapot kísérı vers- és prózamondó verseny
gyıztesei, továbbá Köpenczei
Köpenczei Csenge zongorán és a Babits iskola német nemzetiségi
kamarakórusa, Naszladi Judit vezényletével. Délután Gacsályi József költı Mészölyt idézı
emlékezését követıen koszorúzták meg az író szülıházán elhelyezett dombormővet. A
beszélgetı, emlékezı délutánon Szörényi László, Jankovics József irodalomtörténészek, a
film alkotói és a kitüntetettek segítségével idézték fel az író munkásságát. A 18-i
elırendezvényen Versszínházi est Mészöly Miklós emlékére címmel, majd a Pilinszky
Weöresben tangóharmonikával, végül Mészöly Kökény kisasszony címő elıadásokat
tekinthette meg a nagyszámú közönség a XXI. Mővészeti Mőhely és az Art Contact
Mozgásszínház elıadásában.
Január 25.
A megyeszékhely közgyőlésének rendelete értelmében Szekszárd Város Díszpolgára cím az
Év bortermelıje Magyarországon díjjal elismert szekszárdi borászoknak alanyi jogon jár, s
azt az augusztus 20-i ünnepi közgyőlésen vehetik át. Elsı alkalommal Takler Ferencet,
Ferenc
Vesztergombi Ferencet
Ferenc és Vida Pétert
Péter köszöntötték.
Február 26.26.- március 2.
A város legjelentısebb cégei majd az intézmények jelenlegi és nyugalmazott képviselıi, a
város kitüntetettjei, közéleti személyiségei számára 5. alkalommal került sor azon
fórumok
amelyeken Horváth István polgármester és Ács Rezsı alpolgármester
fórumokra,
ok
tájékoztatást adott az elızı év gazdálkodásáról, megvalósult beruházásokról és a következı
idıszak fıbb terveirıl.
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Március 1.
Szekszárd város, a Gemenc Zrt.
Zrt és Baja újszerő összefogással a 35. Utazás kiállításon
kiállítás
közös standon mutatták be természeti, kulturális, gasztronómiai és ökoturisztikai
értékeiket.
Március 1.
A takarékosság és óvatosság jegyében elfogadták Szekszárd költségvetését.
költségvetésé 2012-ben 10
milliárd forintból gazdálkodhatott a város.
Március 8.
Az államigazgatási feladat és hatáskör telepítés új rendszere, az önkormányzatok át-, a
járások kialakítása témakörében került sor fórumra a polgármesterek és jegyzık számára.
Elıadók Szabó Erika,
Erika a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára,
Farkasné dr. Gasparovics Emese,
Emese a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, Tóth Ferenc
kormánymegbízott és LászlóLászló-Varga Zsuzsanna,
Zsuzsanna a megyei kormányhivatal fıigazgatója
voltak.
Március 9.
Ez évben is folytatódott a „Szépítsük
Szépítsük együtt Szekszárdot!” program,
koordinátora Bodó Katalin agrármérnök.

amelynek új

Március 15.
-Nemzeti ünnepünk
ünnep
városi rendezvénye a ’48-asok sírjának megkoszorúzásával kezdıdött
aTolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület
Egyesület szervezésében, majd 10 órakor a Béla
király téren Horváth István polgármester mondott beszédet. Ünnepi mősorral ez évben a
Baka István Általános Iskola diákjai készültek dr. Wénerné Scheurer Zsuzsanna, László
Szilvia és Czink Ildikó felkészítı nevelık segítségével. Közremőködött az Alisca Brass
Band és a 608. számú Schola Caritatis cserkészcsapat. 11.30-kor 100 ember ünnepélyes
magyar állampolgári eskütételre
került sor a belvárosi katolikus templomban,
eskütétel
Franciaországból, Romániából, Szerbiából érkezettek részvételével.
-Dr. Puskás Imre megyei közgyőlési elnöke kezdeményezésére 5. éve adták át a Magyar
sajtó napján az Év újságírója díjat, amelyet ez évben Cser Ildikó,
Ildikó a Szekszárdi Vasárnap és
a Tolnai Hírlap fıszerkesztıje vehetett át.
Március 31.
A Föld órájának elsötétítı programjába városunk ismét bekapcsolódott, s a belváros dísz- és
közvilágítását egy órára lekapcsolták az energiatudatos életmód fontosságával egyetértve.
Április 12.
A Hevesy György Természettudományos Projekt eredményeként új, magas színvonalú
laborral gazdagodott a Garay János Gimnázium. A város által elnyert összeg 177 450 forint
volt. Horváth István polgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy a kivitelezésben
kizárólag szekszárdi vállalkozók vettek részt. Heilmann Józsefné igazgató a mások
számára is nyitott laboratórium megvalósuló fejlesztéseirıl szólt.
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A labor alkalmas a természettudományos oktatáshoz kapcsolódó kémia, fizika, biológia és
integrált természettudományos kísérletek elvégzésére. A megvalósulás során 61 796 547 Ft
értékben vásárolt az iskola a legmodernebb tantárgyi és informatikai eszközöket.
Április 20.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának Gyermekjóléti Központja
konferenciát rendezett a PTE IGY Karon a 20 éves Családsegítı Központ jubileumán. Dr.
Haag Éva alpolgármester köszöntötte a központ vezetıjét, Papp Gyızıt,
Gyızı aki kezdetektıl
fogva tölti be e tisztséget.
Május 6.
Harmadszor lett a Mészáros Borház nedője, ezúttal 2009-es Bikavér Szekszárd Város
Bora.
Május 10.
A szennyvízhálózat kiépítése után elkészült a Bálint köz új, kiszélesített útburkolata.
Május 24.
Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes LászlóLászló-Varga Zsuzsanna fıigazgató és Tóth
Ferenc kormánymegbízott kíséretében látogatást tett a Kormányablakban és elıadást
tartott a Vállalkozói Szalonban.
Szalon
Május 25–
25–28.
Szekszárdi Pünkösdölés címmel magas színvonalú programokat láthattak a hazai és
külföldi látogatók. A rendezvény Dél-Dunántúl legnagyobb világi pünkösdi ünnepe volt. E
rendezvénysorozat keretében a Babits mővelıdési ház a tartalmas szórakozást nyújtó
Városi gyermeknapot is megrendezte.
Május 28.
„A szekszárdi emberek, a szekszárdi borászok összefogását is szimbolizálja a Garay Pince
átadása”
átadása – jelentette ki Horváth István polgármester az önkormányzati tulajdonba került
pince felújítása 1. ütemtervének zártával. A Garay Pincét ezt követıen a Szekszárdi
Vagyonkezelı Kft.
Kft. üzemelteti. A borok „szentélyét” a polgármester és Eszterbauer János,
János a
Szekszárdi Borászok Céhe elnöke avatta fel.
Május 31.
Mintegy 3 hektáros területen megnyílt a Szekszárdi Családbarát StrandStrand- és Élményfürdı 7
medencével, óriás csúszdákkal, 1380 m² vízfelülettel. Az eseményen megjelentek a
kormányhivatal vezetıi, a települési polgármesterek, a városi képviselık, a beruházók és
kivitelezık. A létesítményt Horváth István polgármester avatta fel ünnepélyesen.
Június 2.
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program részeként a Te szedd! akcióban 220-an vettek
részt, 1,6 tonna szemetet győjtöttek össze és 3 illegális hulladéklerakót számoltak fel.
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Június 2222-24.
A Szekszárdi Szent LászlóLászló-napokon
napok a város maga választotta védıszentje tiszteletére
középkori hagyományokat idézı gazdag programsorozattal várta a bel- és külföldi
érdeklıdıket. A rendezvény szervezıje a Babits Mihály Mővelıdési Ház
Ház és Mővészetek
Háza,
Háza helyszíne a Prométheusz park és a megyei könyvtár udvara volt. A Nyitott pincék
programra is számosan ellátogattak.
Július 17.
Megalakult a Tolna Megyei Államigazgatási Kollégium Bőnmegelızési Bizottsága.
Bizottság A
grémium tagjait a kollégium szekszárdi Vármegyeházán tartott ülésén választották meg. Az
elnök Illés László, tagjai dr. Vidáné dr. Szőcs Mária,
Mária dr. Bíró Gyula, Jantnerné dr. Oszvald
Ágnes, Posta Zoltán és Farkas Rita.
Augusztus 7.
A Tolna Megyei Kormányhivatal vezetıi a sajtó képviselıivel együtt várták és fogadták a
tízezredik ügyfelet, Mester Péter vállalkozót a szekszárdi Kormányablakban, akinek a
rögtönzött ünnepségen Tóth Ferenc kormánymegbízott egy díszkötéses Alaptörvényt és egy
palack szekszárdi bort ajándékozott.
Augusztus 20.
Magyar nemzeti zászlóval és az új kenyérrel, élükön Horváth István polgármesterrel
vonultak be a belvárosi katolikus templomba Szent István napján azok a jórészt Erdélybıl
és a Vajdaságból érkezett határon túli magyarok, akik állampolgári eskütételük
eskütétel helyszínéül
Szekszárdot választották.
Ezt követıen a meghívottak a szentelt kenyérrel, a Bartina Néptánc
Ifjú
Néptánc Együttes és az „Ifjú
Szív”
Szív” Német Nemzetiségi Táncegyüttes kíséretével levonultak a Garay János Gimnázium
díszterméhez, ahol a Szekszárdi Gitárkvartett várta ıket térzenével.
10.30-kor a himnuszokkal vette kezdetét Ünnepi Közgyőlés, amelyen ünnepi beszédét
követıen Horváth István polgármester átadta a Pro Urbe emlékplaketteket, a „Közjóért”, a
„Szekszárd javáért” és a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntetı címeket. A „Klézli János
Nívódíj a Szekszárdi Németségért” díjat dr. JózanJózan-Jilling Mihály,
Mihály a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a „Roma Nívódíj” elismerést Sárközi János József,
József a
Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adta át Az ünnepségen közremőködött
Lozsányi Tamás zongoramővész, Juhász Bence és Zilai Janina
Janina,
ina, a Tücsök Zenész Színpad
énekesei, Csötönyi László elıadómővész és Szanyó Veronika versmondó.
Este a Prométheusz parkban az autentikus népzenét modern stílusú darabokkal ötvözı
Csík Zenekar adott fergeteges koncertet a zsúfolt nézıtér elıtt. A városi ünnepet
színpompás tőzijáték zárta.
Szeptember 5.
Sajtótájékoztatót tartott Tóth Ferenc országgyőlési képviselı, kormánymegbízott az
államigazgatási rendszer átalakításáról, a 2013. január 1-jével megalakuló hat tolnai járás
létrehozásának elıkészületeirıl. LászlóLászló-Varga Zsuzsanna,
Zsuzsanna, a kormányhivatal fıigazgatója
részletezte a szakmai elıkészítı folyamatot, míg az átadás-átvétel lebonyolításáról, mint
járási biztos, Gerhátné dr. Péter Mária,
Mária a megyei kormányhivatal hatósági fıosztályvezetıje
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adott tájékoztatást.
Szeptember 19.
Szakmai konferenciát szervezett Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében, a megyei
kormányhivatal Tolna megye 109 települése polgármesterének és jegyzıjének. A nagy
érdeklıdés övezte rendezvényen a „jó állam” kialakításának koncepciójáról és a járások
létrehozásáról dr. ZöldZöld-Nagy Viktória,
Viktória a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a
területi közigazgatás fejlesztéséért felelıs helyettes államtitkára tartott elıadást.
Szeptember 27.
Dr. Haag Éva alpolgármester és Máté Péter önkormányzati képviselı lett az Év képviselıje
az állampolgárok szavazatai alapján. Az elismeréseket, a Bárka Mővészeti Szalon által
felajánlott festményeket az Állampolgári Részvétel Hete keretében Ácsné Oláh Gabriella,
Gabriella a
Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke adta át a rendezvénysorozat egyik záróaktusaként.
Október 3.
A kivitelezı Wiesner Mélyépítı Kft.
Kft. átadta az újvárosi temetı új térkövezett parkolóját. A
6,4 millió forintos beruházás eredménye, hogy a jövıben, a mintegy 500 négyzetméteres
területen 30 személyautó parkolhat kényelmesen, esztétikus környezetben.
Október 20.
Ismét felemelı ünnepségnek adott otthont a szekszárdi városháza, amelynek keretében
újabb 23, hazánkban vagy a határon túl élı, nemzettársunk tett állampolgársági esküt dr.
Haag Éva alpolgármester és Parrag Katalin anyakönyvvezetı elıtt.
Október 30.
30.
A kistérség polgármestereivel kibıvített ünnepi közgyőlés keretében írta alá Horváth István
polgármester és Tóth Ferenc kormánymegbízott a város önkormányzata és a megyei
kormányhivatal közötti megállapodást a szekszárdi járási hivatal felállításáról. Az esemény
díszvendége volt dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter.
November 6.
Horváth István polgármester meghívására Szekszárdon járt és fórumot tartott Semjén Zsolt
Zsolt
miniszterelnök-helyettes, aki az önkormányzatok adósságának kormányzati átvállalásáról
is beszélt hallgatóságának. Elmondta, hogy nincs kettıs mérce, a felelısen gazdálkodó
önkormányzatok, szigorodó törvényi feltételek mellett ugyan, de a jövıben is hozzáférnek
majd a kormányzati forrásokhoz.
November 9.
Elkezdıdött a felkészülés az Európai Unió új, 2014-ben kezdıdı hétéves költségvetési
ciklusára. Ennek jegyében tartották meg dr. Puskás Imre elnökletével elsı, elıkészítı
tanácskozásukat a potenciális partnerek a megyei önkormányzat épületében, a
területfejlesztési fórumon. A résztvevık együttmőködési megállapodást kötöttek
aláírásukkal is megerısítve: szívesen veszik ki részüket a munkából.
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November 27.
Sajtótájékoztatón számolt be Horváth István polgármester és Csillag Balázs, a Szekszárdi
Sportközpont Nkft. ügyvezetıje a VIS NOVA projekt keretében végzett beruházás
végrehajtásáról. Az 5 százalékos önerı mellett 25 millióval támogatott fejlesztés során
átalakították a sportcsarnok hıellátását. Bekapcsolták a rendszerbe a szomszédos fürdı
melegvizét, a csarnok déli oldalán 80 négyzetméteres napkollektort helyeztek el,
korszerősítették és automatizálták a gázkazánt. Az új rendszertıl évi 4 milliós
megtakarítást és gyors megtérülést várnak.
December 4.
Szekszárd adóssága jelentıs részének állami átvállalásáról egyeztetett Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter és Horváth István polgármester. Sajtótájékoztatón elmondták,
hogy a város – ésszerő gazdálkodásának eredményeként egyébként nem túl magas – 4,6
milliárdos adóság állományának 40 százalékáról, közel 2 milliárd forintról tárgyaltak.
Horváth István polgármester jelezte, hogy az adósságrendezés révén felszabaduló források
megjelenhetnek a jóléti-szociális területen, és erısíthetik a megyeszékhely lakosságmegtartó
képességét is.
December 5.
5.
Százmillió forint értékő gépparkkal bıvült – közel 82 százalékos pályázati támogatással –
a Szekszárdi VízVíz- és Csatornamő Kft.
Kft szennyvíztisztító telepe. Munkába állt egy John
Deere gyártmányú traktor, a mini- és közepes homlokrakodó, a bálabontó-szecskázó, az
ırlı-keverı kanál adapter.
December 13.
A közgyőlést követıen közmeghallgatás színhelye volt a polgármesteri hivatal díszterme. A
megjelentek kérdései, amelyekre Horváth István polgármester, a bizottságok vezetıi és a
hivatal illetékesei adtak választ, többnyire a folyó és induló nagyberuházásokat,
városrendezési munkálatok menetét, a közutak és járdák állapotát illették.
December 19.
Ünnepélyesen átadták a két nyertes pályázatnak köszönhetıen megújult 2. számú óvoda és
bölcsıde Kadarka utcai épületét. Az összesen közel 37 millió forintnyi fejlesztés
eredményeként megtörtént az intézményben a nyílászárók cseréje, a főtéskorszerősítés, az
akadálymentesítés és új játékokkal az udvar tereprendezése. A fejlesztés eredménye még egy
új csoportszoba, a családi napközi bıvülése és két új munkahely létesülése.
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II.

Gazdaság

Február 11.
Farkas Pálné igazgató és Horváth István polgármester avatta fel a Dienes iskola új,
szakszerően berendezett könyvtártermét, amelyet három korábbi tanterembıl alakítottak ki
a Szekszárd
Szekszárd város,
város a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. és a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat segítségével. Dr. Ganczer Tamás,
Tamás a Tehetségekért Alapítvány elnöke
méltatta a szülık és pedagógusok költségcsökkentı összefogását, az Alisca Terra Kft.,
Kft a
Diákétkeztetési
Diákétkeztetési Kft.,
Kft. a Rotary Club és a vállalkozók támogatását.
Március 2.
Szekszárd elkötelezett a megújuló energia széles körő felhasználásában s ezt projektekben
kívánja bebizonyítani, hangzott el Ács Rezsı alpolgármester köszöntıjében a Vis Nova
program 2. szekszárdi elıadásán, ahol a napenergia hasznosítása került fókuszba.
Március 28.
220 mintát ízlelt meg a szakértı zsőri a 2012. évi Szekszárdi Borvidéki Borversenyen.
Borverseny
Április 8.
A kiskırösi országos kadarka borversenyen
borverseny Toronyi György bora lett az egyetlen szekszárdi
aranyérmes.
Május 12.
Megnyílt a szekszárdi Helyi Élelmiszerbolt,
Élelmiszerbolt amelyben városunkból és 25 km-es körzetébıl
változatos termékskála várja a vásárlókat, helyi termék védjegy viselését is lehetıvé téve.
Június 2.
Sikeresek voltak a szekszárdi borászok a VII. nemzetközi kékfrankos borversenyen.
borverseny
Aranyéremben
Aranyérem részesült a Dúzsi, Fritz, Mészáros, Takler Pincészet és Pálos Miklós.
Június 28.
A Kereskedelmi és Iparkamara élére dr
dr. Fischer Sándort
Sándort további 4 évre választották meg,
általános alelnök Cziczer János lett.
Július 1.
Szekszárdi borászok boradománnyal járultak hozzá az Egerben megrendezett Országos
Honismereti Akadémia sikeréhez.
Július 28.
Ebesi telephelyén, egy új és korszerő (1400 négyzetméter alapterülető) üzemcsarnok
átadásával ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját
évfordulój a Ferropatent Zrt. Az eseményt
Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke is
megtisztelte jelenlétével.
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Augusztus 3.
A kiérdemesült, több mint 25 éves Csepel típusú csatornamosó gépkocsit egy új MercedesBenz Actros csatornatisztító gépjármő váltotta fel a Szekszárdi Víz és Csatornamő Kft.
pályázati fejlesztésének keretében. A nagyobb teljesítményő mozgékonyabb és magas
mőszaki színvonalat képviselı berendezés 49 millió forintba került.
Augusztus 29.
A BHG Alkatrészgyártó Kft.
Kft.-nél a 370 milliós infrastrukturális, a 670 milliós technológiai
fejlesztés, és a festıüzem 40 milliós átalakításának eredményeként jelentıs termelési és
árbevétel növekedés feltételeit sikerült megteremteni, melynek eredményeként további 60
fıvel bıvülhet a létszám. A három projektet az EU 337 millió forinttal segítette.
Szeptember 1.
A „Koccintás” elnevezéső mozgalomhoz csatlakozva mintegy 1600 szekszárdi borkedvelı,
illetve a szekszárdi borokat kedvelı vendég csengette össze 23 borász boraival telt poharát a
Garay téren, ahol a kiváló borok mellett a Junior Stars játéka gondoskodott a kitőnı
hangulatról.
Szeptember 1515-16.
16.
A franciaországi Montpellier-ben rendezték meg a magyar agráriumot bemutató
konferenciát. A programok között szerepelt a magyarországi borvidékeket bemutató
borkóstoló is, amelyen a szekszárdi borvidéket Dúzsi Tamás és Mészáros Pál pincészete
képviselte nagy sikerrel.
Szeptember 19.
A bajai Kultúrpalotában ünnepélyes sajtótájékoztatón tartották a 2012-es Utazás
Kiállításon már közösen szereplı Szekszárd, Baja és Gemenc Zrt. turisztikai összefogásból
elkészült félperces reklámfilm és ötperces kisfilm premierjét. A közös filmtıl illetve az
összefogástól a Gemenci erdı kínálta turisztikai lehetıségek hatékonyabb kihasználását
remélik a résztvevık.
Október 4.
Horváth István polgármester, a parlament mezıgazdasági bizottsága alelnökének
meghívását elfogadva, Szekszárdon találkozott egymással Peter Bleser német és Budai
Gyula magyar államtitkár, tanácskozásukon áttekintve az európai – ezen belül a két ország
– mezıgazdaságának jövıjét, a szakpolitikai feladatok közös megoldásának lehetıségeit.
Sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy minden fontos kérdésben egyetértésre jutottak.
Október 9.
A szekszárdi Vállalkozói Szalon vendége volt Járai Zsigmond közgazdász, az elsı Orbánkormány pénzügyminisztere és Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke. A nagytekintélyő
közgazdász a gazdaságpolitika aktuális kérdéseirıl tartott tájékoztató elıadást a megjelent
vállalkozóknak.
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November 8.
Elkészült a Dél-Dunántúli program keretében nyújtott 160 millió forintos támogatás
felhasználásával megvalósult Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
inkubátorházának bıvítése, amelynek eredményeként egy 855 négyzetméteres mőhelycsarnok
és 170 négyzetméter iroda és szociális blokk került átadásra, amelyet a jövıben termelı és
szolgáltató vállalkozások bérelhetnek majd.
November 23.
Átadták a 2012. évi megyei Prim
Prima Díjakat
Díjak illetve az Év vállalkozója elismeréseket a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei Szervezetének
gáláján a Garay János Gimnázium dísztermében. A gála díszvendége volt Demján
Sándorné, az alapító neje és dr. Takács Ildikó
Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumi
tagja.
November 2424-25.
A bor és sajt összeilleszthetıségét, az azonos és eltérı ízek harmóniáját Budapesten idén is
az a városligeti Vajdahunyad várban tartott IX. Magyarországi ÚjborÚjbor- és Sajtfesztivál
demonstrálta leghatásosabban, amelynek fıszervezıje a szekszárdi Ferenc Vilmos
Vilmos, aki a
világszerte hódító újbor, a „bozsolé” kultuszának itthoni feltámasztását tekinti a fesztivál
legfontosabb feladatának. A fesztiválra beküldött 277 minta között a Szent Ga
Gaál, Fritz és
Toronyi Pincészet
Pincészet kapott igen nagy figyelmet és elismerést.
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III. Oktatás, nevelés

Február 14.
A PTE IGYK-n
IGYK 109 hallgató tett sikeres záróvizsgát és vette át ünnepélyes keretek között
diplomáját.
Február 14.
A város és környéke fiatal tehetségeit hivatott felkutatni és támogatni a Szekszárd és
és
Térsége Tehetségsegítı Tanács,
Tanács amely a Garay János Gimnázium
Gimnázium dísztermében alakult meg.
Február 15.
A „Nagy vagy!” címő tévés sportvetélkedı elsı helyezettje a Dienes iskola csapata lett,
amely elnyerte az 1 millió forintos fıdíjat és az Unicredit Bank 200 ezres díját is. Horváth
István polgármester vacsorán látta vendégül a gyıztes csapatot.
Március 1212-14.
Ismét megrendezték a tanárok, diákok és öregdiákok körében igen népszerő GarayGaray-napokat.
napoka
Báló Marianna tanárnı rendezésében elıször a március 15-i eseményeket idézték fel a diák
színjátszók. Az ez évi diákigazgató Sulyok Benedek és Toláczi Gábor lett. Horváth István
polgármester méltatta a Garay-napok közösségformáló jelentıségét, majd átadta az iskola
kulcsát a diákoknak. Heilmann Józsefné igazgató a számtalan színes versenyprogramról
szólt, amelyek megvalósítása a város, a megye és a vállalkozók támogatásával idén is magas
színvonalat képviselt.
Március 22.
Bárczy Örs
Örs a 8. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék verseny
döntıjében, animációs kategóriában elsı, Rácz Zalán és Farkas Vivien harmadik helyezést
ért el. Mindhárman az I. Béla Gimnázium tanulói.
Április 11.
Dr. Horváth Béla, a PTE IGYK dékánja kazah vendégeket fogadott, akik bemutatták
hazájuk turizmusát, és tapasztalatokat győjtöttek a turizmus magyarországi eredményeirıl.
Április 12.
Átadták a Dienes iskola EU-s termét. Az eseményen részt vett dr. Braun Márton,
Márton az
Európa Tanács alelnöke, Dombai Szilvia az EIP irodavezetıje és Farkas Pálné,
Pálné az iskola
igazgatója.
Június 1.
Zsitvai Dániel,
Dániel az I. Béla Gimnázium tanulója az OKTV-n angol nyelvbıl II. helyezést ért
el. Felkészítı tanárai: Raile Katalin és Kovácsné Tóth Erika.
Erika
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Június
A Garay János Gimnázium történetében páratlan eredmény született: a 12. Az osztály
érettségi átlaga 4,8 lett. Külön kiemelendı a matematika tantárgy 4,9-es átlaga. 28 fı
vizsgázott jeles és mindössze három tanuló jó eredménnyel.
Garay János Gimnázium tanulóinak tanulmányi verseny eredményei:
-Fénylı csillagok százada országos történelemversenyen elsı helyet szerzett Bomba Gábor,
Egle Botond,
Botond, Marcsa Stella, Sefcsik Réka összetételő csapat. Felkészítı tanár: Rajos Judit.
-Eötvös József Tanulmányi Verseny országos döntıjében klasszika-filológia tantárgyból
elsı helyezett lett Szabó Ádám.
Ádám Felkészítı tanár: dr. Gesztesi Enikı.
Enikı.
-Forrásközpontú történelem mőveltségi vetélkedı országos döntıjében az iskola Buzás
Zsófia, Lırincz Kristóf, Márton Balázs összetételő „Sulla” csapata, amelyet dr. Gesztesi
Enikı és Werner István készítettek fel, a második helyen végzett.
-A Lázár Ervin Országos Anyanyelvi versenyen a Szabó Szamantha, Fetzer Zsófia, Rossu
Melanie összetételő, Bosnyák Eszter által felkészített csapat a harmadik helyet szerezte
meg.
-A Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen a gimnázium dr. Krausz
Krausz Krisztina,
Huszárik Imre által felkészített, Kiss Balázs, Sparks Jason összetételő „Geológusok” nevő
csapata a harmadik helyen végzett.
-Az Ábel Jenı országos latinversenyen Kovács Balázs a harmadik helyen végzett.
Felkészítı tanár: dr. Gesztesi Enikı.
Enikı
-A II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Versenyt Márton Balázs nyerte. Felkészítı
tanár: dr. Gesztesi Enikı.
-Spiel und Gewinn országos Német levelezıversenyt a csoportos-Teens kategóriában 2012ben II. és I. félévben egyaránt a Dávid Gitta, Dobos Barbara,
Barbara, Pusztai Petra összetételő, dr.
Mándi Zoltánné által felkészített, gimnáziumi csapat nyerte.
-A Kenguru Német Nyelvi és Országismereti Versenyen, a Tóth Lászlóné által felkészített,
Toronyi Tamás a harmadik helyezett lett.
Baka István Általános iskola
iskola tanulóinak tanulmányi versenyeredményei:
versenyeredményei:
-Frei
Frei Kata, Sebestyén Dániel és Hús Luca a TITOK országos német nyelvi levelezı
versenyen csapatban 1. helyezést ért el. Felkészítı tanáruk: Takács Ferencné.
-Höninger Richárd a TITOK országos német nyelvi levelezı versenyen csapatban 1.
helyezést ért el. Felkészítı tanára: Takács Ferencné.
-Hús Luca a „Szép magyar beszéd” verseny országos döntıjén a Kazinczy-jelvény Bronz
fokozatát kapta meg; irodalom és szövegértés tantárgy levelezı versenyén arany minısítést,
országos döntın pedig 2. helyezést szerzett. Felkészítı tanára: Csizmaziáné Elter Emıke.
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-Hús Luca a TITOK országos német nyelvi levelezı versenyen csapatban 3. helyezett lett.
Felkészítı tanára: Takács Ferencné.
-Istlstekker Ivett ének mővészeti területen egyéni kategóriában a Starworld Super Grand
Prix Champion 2012. 1. helyezést; Starworld Országos Tehetségkutató Verseny 2012. Tini
2. korcsoportban 3. helyezést szerzett. Felkészítı tanára: Béresné Kollár Éva
-Király
Király Ágnes Ildikó a „Regenbogen” országos német nyelvi levelezı versenyen 2., a TITOK
országos német nyelvi levelezı versenyen csapatban pedig 1. helyezést ért el. Felkészítı
tanára: Takács Ferencné.
Ferencné
-Kovács Kitti és Vörös Fanni a „Spiel und Gewinn!” országos német nyelvi levelezı
versenyen csapatban 1. helyezést ért el. Felkészítı tanáruk: Rácz Nóra
-Máté
Máté Fanni országos tanulmányi versenyeken elért eredményei: országos 1. helyezés a
„Spiel und Gewinn!” német nyelvi levelezı csapatverseny „Junior” kategóriájában.
Felkészítı tanára: Rácz Nóra. A MOZAIK Országos Tanulmányi Versenyen
természetismeret tantárgyban 2. helyezést ért el, Felkészítı tanára: Szoboszlai Edit
-A 8. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen az általános
iskolás korosztályban grafika kategóriában Fábián
Fábián Csilla 2. helyezést, animáció
kategóriában Horváth Ákos és Kostyán Krisztina közös munkája az 1. helyezést érdemelte
ki. Felkészítıjük: Ábrahám Béla.
Pirisi Ferenc a „Spiel und Gewinn!” német nyelvi levelezı versenyen csapatban 1. helyezést
ért el. Felkészítı tanára: Rácz Nóra.
Somogyi Janka a „CsatAngolók” országos angol nyelvi levelezı tanulmányi verseny
Globetrotter versenytípusában 1. helyezést ért el a 3-4. évfolyamosok kategóriájában.
Felkészítı tanára: Tóthné Kormos Zsuzsanna.
Zsuzsanna
Varga Eszter az Alma-Mater Országos Angol Nyelvi Levelezı Versenyen 3. helyezést ért
el. Felkészítı tanára: Fehérné Kertész Judit.
Tóth Márk a „CsatAngolók” országos angol nyelvi levelezı tanulmányi verseny Globetrotter
versenytípusában 2. helyezést ért el az 5-6. évfolyamosok kategóriájában. Felkészítı tanára:
Fehérné Kertész Judit
Július 11-7.
A Nyitott Világ Alapítvány által megszervezett hagyományos bécsi kulturális utazáson a
diákok a nyelvtanuláson kívül megismerkedtek az osztrák fıváros történelmi és kulturális
látnivalóival, nevezetességeivel..
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Augusztus 11–
11–17.
A Nyitott Világ Alapítvány tizenkettedik alkalommal szervezte meg Fadd-Domboriban a
nyári nyelvtábor 70 diák aktív részvételével, angol és német anyanyelvő tanárok
közremőködésével..
Szeptember 3.
Megkezdıdött Szekszárdon is a 2012/132012/13-as tanév.
tanév A négy alapfokú intézményben és a két
gimnáziumban mintegy 6000 diák kezdte meg a tanulmányait, közöttük 10 osztályban 364
elsıs, ami örvendetes, mert a tavalyihoz képest csaknem 20 százalékos növekedést jelent.
November
November 4.
A PTE Illyés Gyula Kara Prof. dr. Horváth Béla irodalomtörténész, egyetemi tanár, a kar
dékánja közel 25 millió forintot nyert az OTKA (Országos Tudományos Kutatási
Alapprogramok) pályázatán, amely összegbıl az elkövetkezı négy évben József Attila 1930
és 1937 között íródott publicisztikai, elméleti szövegeinek, tanulmányainak kritikai
kiadását készíti elı egy kutatócsoportot irányítva.
November 66-án
A PTE Illyés Gyula Kar ünnepi rendezvényekkel emlékezett meg névadójáról és a Magyar
Tudomány Napjáról. Az eseménysor zárása „Különös testamentum” címmel Illyés Gyula
születésének 110. évfordulójára összeállított emlékmősor volt Németh Judit elıadómővész,
Tóthné Lázár Noémi zenetanár, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai és a PTE
Illyés Gyula Kar hallgatói közremőködésével.
November 88-9.
A PTE Illyés Gyula Kara „Hidak és párhuzamok a 175 éves középközép-európai és
magyarországi óvóképzés történetében” címmel nemzetközi konferencia és emlékülés
keretében emlékezett meg a Tolnán, 1837. október 7-én megnyitott óvóképzı alapítására.
Húsz különbözı székhelyő óvóképzést folytató fıiskola és egyetem – köztük három külföldi
is – képviseltette magát a tudományos tanácskozáson. Komoly tudományos értékkel bíró
elıadások hangoztak el a plenáris programokon, a tolnai emlékülésen és a hét tematikus
szekcióban.
November 99-10.
Domokos Bence az I. Béla Gimnázium tanulója a VI. Országos Középiskolai
Földrajztudományi Diákkonferencián meteorológia, csillagászat témában Szekszárd
Klímastratégiája: Légtisztaság, légszennyezettség, valamint Misli Bence Megújuló
energiaforrások címő munkájával 3. helyezést ért el.
November 10.
A 360 csapatot mozgósító mezınyben második lett a Nemzeti Tankönyvkiadó és a
budapesti Németh László Gimnázium által negyedik alkalommal kiírt Országos Történelmi
Mőveltségi Vetélkedın
Vetélkedın a szekszárdi Garay gimnázium Nero csapata,
csapata míg az iskola Xerxész
és a nyelvtörık nevő triója pedig különdíjat kapott.
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November 12 - 16.
Tehetségnapokat tartottak a Garay János Gimnáziumban.
A Tudomány Hete
Gimnázium
rendezvénysorozathoz kapcsolódóan az elıadók a legkülönbözıbb tudományos területrıl
érkeztek városunkba. Akadémikusok, mint dr. Pósfai György,
György az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpontja Biokémiai Intézetének igazgatója, és dr. Illés Erzsébet, az MTA
Csillagászati Kutatóintézetének tudományos fımunkatársa, és ifjú tehetségek – Garays és
vendégdiákok – tárták az érdeklıdık elé tudásuk legjavát. Pécsrıl, de még Óbecsérıl is
érkeztek elıadásra vállalkozó diákok. A programsorozat záróeseménye a Lázár Ervin
Országos Anyanyelvi Verseny döntıje volt, melyek 2012. évi gyıztese, a szerencsi Bocskai
István Gimnázium és Szakközépiskola csapata lett. A házigazda Elblinger Zsuzsanna,
Potyondi Gergı és Pusztai Petra alkotta Garays csapat is sikeresen szerepelt, a második
helyen végeztek.
November 20.
Ötmillió forint értékő, a szekszárdi Ekron Kft. által biztosított Samsung-terméket kaptak
szekszárdi iskolák és egyesületek a SmartSport a Gyermekekért elnevezéső akció
eredményeként. A nyereményeket a városházán Ács Rezsı alpolgármester és Zalakovics
Gábor,
Gábor a városi diáksport egyesület vezetıje vette át a cég képviselıitıl.
November 23.
Hat iskola 163 tanulója és felkészítı tanára kapott elismerést a Garay János Gimnázium
dísztermében tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán
Bizottsága által tizenötödik alkalommal kiírt Mecénás Tehetséggondozó Támogatás
díjkiosztó ünnepségén.
ünnepség A Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény növendékeinek bemutatójával kezdıdött az esemény, akik Tardoskeddi
váskatáncot, valamint lassú és friss csárdást mutattak be. A hangulatos bevezetı után
Csillagné Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke köszöntötte a termet zsúfolásig
megtöltı vendégsereget, megköszönve az iskolák és a tanárok áldozatos munkáját, a sikeres
diákok igyekezetét majd gratulált a díjazottaknak, átadta az elismeréseket. Az elismerések
örvendetesen hosszú sorát, idınként egy-egy díjazott diák produkciója tarkította mintegy
illusztrálva az elismert teljesítményeket.
November 29.
Labortalálkozót rendeztek a Garay János
János Gimnáziumban,
Gimnázium , amely tíz megyei alap- és
középfokú oktatási intézménnyel együttmőködve nyerte meg a TÁMOP-3.1.3-10/2-20100011 számú pályázatot,
s így a Hevesy György Természettudományos Projekt
pályázat
eredményeként a XXI. a század igényeinek és követelményeinek mindenben megfelelı
természettudományos labor kialakítása valósult meg, mely helyszínéül szolgál többek között
központi szakköröknek, tanulmányi versenyeknek, kutatási tevékenységeknek.
Az eseményre az együttmőködı partnereken túl az országban más iskolák által elnyert
természettudományos projektek laborvezetıi és szakemberei is meghívást kaptak. Heilmann
Józsefné igazgatói köszöntıjét követıen, dr. Kroó Norbert, az Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke, Gerzsei Péter, szekszárdi tankerületi igazgató és dr. Kormos Dénes,
Dénes a
Nemzeti Tehetségsegítı Tanács tagja tartott tájékoztató elıadást.
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December 13.
Jari Pekka Olavi Vilén professzor, finn nagykövet angol nyelvő elıadást tartott
Szekszárdon, a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán a finn oktatási rendszerrıl.
Elıadását követıen a Pécsi Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták.
December 18.
Horváth István polgármester és Matókné Misóczki Mária igazgatónı avatta fel az iskola
új könyvtárát. A beruházás a TIOP-3.1.2-es pályázat keretében valósult meg. Az elnyert
5,5 millió forintot a fenntartó Szekszárd önkormányzata, valamint az épületet üzemeltetı
Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. további több mint 2 millió forinttal egészítette ki. Jelentıs
társadalmi munkával járultak hozzá a munkák elvégzéséhez a szülık és pedagógusok is.
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IV.

Kultúra, tudomány, közmővelıdés

Február 19.
Szekszárd volt a vendége a Mővészetek Palotájának (MÜPA) a Cifra palota – Hetedhét
ország címő rendezvénnyel. A programon közel 150 résztvevı képviselte városunkat, nagy
sikerrel. A Babits mővelıdési ház által összeállított programon Szekszárd és a Sárköz
kulturális jegyei egyaránt kidomborodtak.
Február 21.
Bertold Brecht Kispolgári nász címő darabját mutatta be a DBU, amelyen a társulat
minden tagja színre lépett. A zenérıl Ric József harmonikás gondoskodott.
Február 28.
Az Illyés
majd a Magyar Írószövetségben is bemutatták a
Illyés Gyula Megyei Könyvtárban,
Könyvtár
Tamás Menyhért író, költırıl készült portréfilmet, amelyet Kis Pál István,
István Gacsályi József
és Kis Ádám alkotott.
Március 5.
A Víz’P’Art Közalapítvány által Szabó Dezsı festımővész emlékére alapított 200 000 Ftos mővészeti ösztöndíjat Juhos Janka szekszárdi fémmőves formatervezı nyerte el.
Március 14.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes szervezésében KodályKodályemlékhangversenyre
emlékhangverseny került sor a Vármegyeháza dísztermében, ahol a Naszladi Judit
karnagy vezényelte kórus mellett fellépett a Mözsi Bartók Béla Nıi Kar Schmidt Zoltánné
vezetésével és a pécsi Kodály Zoltán Gimnázium leánykara, amelynek karnagya, Kertész
Attila fıiskolai docens elıadást is tartott Kodály Zoltán ma is szól hozzánk címmel.
Városunk nevében Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök mondott.
Március 24.
Háromdimenziós látványvilágban tekinthette meg a közönség a Tolna megyei várakat,
templomokat a megyei könyvtárban,
többek között a simontornyai várat és a szekszárdi
könyvtár
bencés apátságot a Pazirik Kft. munkája által, amely a világon egyedülálló technikával
készült.
Március 28.
A megyei könyvtár kiadásában megjelent a magyar fotótörténet kiemelkedı alakjáról, Escher
Károlyról
Károly készült hiánypótló mő, Móser Zoltán szerkesztésében. A kötetet a Mai Manó
Házban is bemutatták.
Március 28.
A Magyarországi Német Ifjúsági Kórusok országos fesztiválján kórus kategóriában arany,
kamara kategóriában pedig dicséretes ezüst minısítést szerzett a Babits Mihály Általános
Iskola Német Nemzetiségi Kórusa,
Kórusa, Naszladi Judit vezényletével és Keller Antal harmonika
kíséretével.
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Április 11.
A Költészet napja alkalmából 3 helyszínen is hallható volt Babits Mihály Jónás könyve,
amelyet Dúzsi Tamás borász, Kis Pál István író, költı és Orbán György elıadómővész
szólaltatott meg.
2012. április
Az Országos Weöres Sándor Gyermek Színjátszó Találkozón a Garay János Általános
Iskola és AMI Napsugár színjátszó csoportja arany, a Borbolyák színjátszó csoportja
ezüstminısítés szerzett. Kecskeméten a Süss fel Nap! Országos Gyermek Színjátszó
Találkozón mindkét csoport arany minısítést kapott. Ugyanitt elsı díjat szerzett Csizmazia
Dóra, Miller Oliver Tibor, Sili Gergı, különdíjas lett Ranga Simon Péter.
Péter Felkészítı tanár:
Csizmazia Ferencné.
Ferencné.
A 14. Kaleidoszkóp VersFesztiválon Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színházban
megtartott, határon túli magyarokat is felvonultató nemzetközi versenyen Csizmazia Dóra
és Miller Oliver Tibor,
Tibor a Garay János Általános Iskola és AMI két diákja egyaránt
fesztiváldíjat nyert.
Paks 2012 Ki, mit tud? Országos vers-, és prózamondó versenyen a Garay Általános Iskola
és AMI tanulói a következı minısítéseket szerezték: arany: Parrag Réka,
Réka Miller Oliver
Tibor. Ezüst: Ferger Viktória Hanna, Ábrahám Bereniké, Meggyesi Balázs.
Balázs Bronz: Miller
Kágyi
gyi Árvácska Rebeka, Sili Gergı.
Sári Anna, Ranga Simon Péter, Bálványossy Balázs, Ká
Gergı.
Felkészítı tanár: Csizmazia Ferencné.
A Szedres Lovas udvarház országos
országos rajzpályázatán
rajzpályázat díjat kaptak:
Dránovits--Kilián Barbara, Fetzer Lili , Németh Nóra Sarolta a Dienes Valéria Általános
Iskola, Szüsz Bettina és Kaposi Edina,
Edina, az I. Béla Gimnázium tanulói.
A Néprajzi Múzeum, a Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó és
a Magyarországi Virágkötık és Virágkereskedık Szakmai Egyesülete rajzpályázatán:
Molnár Eszter a Dienes Valéria Általános Iskola tanulója I. helyezett lett, Kiss Nikolett
Szilvia,
Szilvia a Garay, valamint Bíró Gergı,
Gergı, a Dienes iskola tanulója különdíjban részesült.
Április 13.
Az I. Béla Gimnázium tanulója, Tornóczky Áron a XVIII. Országos József Attila MeseVers- és Novellaíró Pályázaton díjazásban részesült és a zsőri beválogatta a 2012. évi
gyermek- és ifjúsági antológiába.
Április
Április 16.
A megyei könyvtárba
könyvtár látogatott Czigány György író, költı, mősorvezetı feleségével, a
szekszárdi Simon Erikával,
a Miért hiszek? sorozat egyik szerzıjével.
Eriká
Április 20.
Az újjávarázsolt Vármegyeháza Pollack kávézójában mutatta be dr. Puskás Imre,
Imre, a megyei
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közgyőlési elnöke Cserna Anna fılevéltáros által szerkesztett könyvet, amely a szekszárdi
apátság 950. és a megyeháza építésének 175. évfordulója emlékére készült.
Április 21.
A Babits Mihály Általános Iskola Német Nemzetiségi Kamarakórusa részt vett a
Landesrat által Városlıdön szervezett minısítı versenyen, ahol arany diplomát, a kórus
tagjaiból Szekszárdi
Szekszárdi hatok néven alakult kiscsoport ezüst
ezüst minısítést szerzett.
Eredményeiért a kórus novemberben 23-án ötödik alkalommal vette át a mecénás díjat.
Április 2626-28.
-A keszthelyi Helikon ünnepségeken Nagy Ramóna,
Ramóna, az I. Béla Gimnázium diákja irodalmi
alkotás kategóriában arany fokozatot ért el.
-Az I. Béla Gimnázium iChor Kamarakórusa (Bors
Bors Flóra, Csurgai Gina, Deli Zsuzsanna,
Fábián Kata, Haffner Máté,
Máté, Hamvas
Hamvas Natália, Kiszli Robertina, Kosztolányi Rebeka,
Lindauer Lea, Lindauer Zita, Török Nóra) a helikonon könnyőzene kategóriában ezüst
fokozatot szerzett.
-Garay János Gimnázium Színpada színjátszás kategóriában arany fokozatot szerzett.
Felkészítı tanár: Báló Marianna.
Marianna.
-A gimnázium
gimnázium Bartina csoportja Néptánc kategóriában arany fokozatot ért el. Felkészítı:
Nyemcso
emcsok Pál.
-Elekes
Elekes Boglárka és Tar Virág népdal kategóriában arany fokozatot szerzett. Mindkettı
felkészítıje Döményné Ságodi Ibolya.
-Ezüst fokozatot ért el Vers-próza kategóriában a Báló Marianna által felkészített Pusztai
Petra. Továbbá Mozgásmővészet – modern tánc kategóriában a Gemenc TSE csoport,
valamint komolyzene – kamarazene kategóriában Barsi Orsolya és Krómer Réka.
Bronz fokozatot szerzett a komolyzene-hangszerszóló kategóriában Fejıs Dániel
Dániel
(felkészítı: Mártonka Tünde), könnyőzene-ének kategóriában az „Alhambra” Béres Bence
és Sulyok Benedek összetételő gitárduója. Szintén bronz fokozatot kapott a Csillagváró
együttes, amelynek felkészítıje: Anducska Adrienn volt.
Május 11.
A több mint 2 évtizedes „Énekel az ország” mozgalom koncertjének a budapesti MÜPA
adott otthont, a hol a 400 fıs egyesített kórusban a Gagliarda Kamarakórus énekesei is
felléptek.
Május 14.
A Szekszárd Jazz Quartet nagysikerő jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 30.
évfordulóját. Az együttes jelenlegi mővészei: Béres János, Hulin István, Kelemen Endre,
Rizner József és Soponyai József.
Május 19.
Elsı helyezést ért el az országos „Süss fel, nap!” versmondó versenyen Sebestyén Dorka,
Dorka a
Babits iskola tanulója. Teljesítményéért „Kiváló” minısítésben
minısítés részesült. Felkészítı tanára:
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Molnárné Csiki Erika volt.
Május 28.
A Szekszárdi Madrigálkórus a Szekszárdi Kamarazenekarral
közös, hagyományos
Kamarazenekar
pünkösdi koncertet tartott a belvárosi római katolikus templomban.
Június 1–
1–3.
A Garay János Általános Iskola és AMI rendezhette meg a IV. Országos Néptáncverseny
szóló és páros döntıjét. A kétnapos rendezvénynek a gimnázium díszterme adott otthont.
E versenyen a rendezı iskola tanulója, Huszárik Márton a szóló kategóriában országos I.
helyezést ért el, és különdíjat is kapott. Ugyanott Horváth IstvánIstván- Mészáros Rebeka a
páros kategóriában III. helyezést szerzett és különdíjban részesült. Felkészítı tanárok:
Tóth Zoltán, Huszárikné Böröcz Zsófia
2012. június 8.
Szkárosi Endre (2011. Mészöly-díjasa) író, költı, mőfordító, és dr. Máriás Béla író Garay
téri kötetbemutatóján, a 83. Ünnepi könyvhéten közremőködött Ladik Katalin költı,
elıadómővész.
Este a Rock Bisztróban tartott „AGYSZAMBAFESZT”-en részt vett a SPIRITUS
NOISTER (Ladik
Ladik Katalin, költı; Sırés Zsolt vizuális költı; Szkárosi Endre performer
költı,, dr
dr. Máriás
Máriás és a Tudósok Zenekar, valamint a Yellow Spots Együttes.
Együttes
Június 10.
A Magyarországi Német Színházban
Solymár Dánielt
Színház
Dániel hirdették ki az Évad színészének a
szakértı zsőri és a társulat döntése alapján. A színész a közönség díját is elnyerte.
Június 14.
Az V. Borok és húrok fesztiválon
fesztivál a Szekszárdi Gitárkvartett nagysikerő elıadása mellett ír,
skót, szerb és görög muzsikát hallhatott és borbemutatón is részt vehetett a nagyszámú
zene- és borbarát.
Június 18.
90 éve született Csányi László író, esszéista tiszteletére könyv- és tárgyhagyatékából
emlékszobát avattak a megyei könyvtárban.
Munkásságáról fotótárlat is nyílt.
könyvtár
Június 27.
A Gagliarda Kórus Hangversenykórus minısítést szerzett az újvárosi templomban rendezett
minısítı hangversenyen.
Június 27.
Neved a nevem címmel Sütı Károly rajzaival, Kovács Ákos szerkesztésében megjelent
Darvas Ferenc író, költı kötete.
Július 11.
„Utam muzsikálva járom” címmel Sárdy János felejthetetlen alakját megidézı kiállítás nyílt
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a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.
A múzeum a magyar opera és filmmővészet
Múzeum
kiemelkedı egyéniségének 105. születésnapjára emlékezett október 31-ig látogatható
tárlattal.
Július 13.
„Vuk a valóságban, avagy az én rókám” címmel gyermekrajz
gyermekrajz pályázatot
pályázat hirdetett az
Országos Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Szervezete és a Diana Vadászhölgy Klub
közösen. A szekszárdi díjazottak: Török Zsolt, László Lilla, Szommer Petra, Szüsz
Nikolett.
Nikolett
Július 21.
A Szekszárdi Családbarát StrandStrand- és Élmén
Élményfürdı
ényfürdı júliusban felelevenítette a szekszárdi
szépségkirálynı-választások hagyományát. A Csillag Balázs, Jantner László, Gabnai
Zoltán, Bujdosó Gábor összetételő zsőri elnöke Fajszi Lajos önkormányzati képviselı volt.
Augusztus 2.
A Szekszárdi Sportközpont
Sportközpont Nonprofit Kft. és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár
együttmőködésének eredményeként strandkönyvtár nyílt a Szekszárdi Családbarát Strand-,
Élmény- és Termálfürdı fıépületének csendes, keleti oldalán. A mintegy 150 kötetes induló
állományt az olvasni szeretı strandlátogatók ezután nem csak olvashatják, de önkéntes
könyvadományaikkal akár bıvíthetik is.
Augusztus 4.
Nagy sikert aratott a Szekszárdi Madrigálkórus
Madrigálkórus az olaszországi Arezzóban rendezett
nemzetközi kórusversenyen. A rendkívül erıs mezınyben, a különbözı korok mőveit
megszólaltató vegyes kategóriában, majd a folklór esten is a 3. díjat érdemelték ki.
Augusztus 8.
Polgármustra címmel megjelent a Szekszárdi ki kicsoda?. A Szepesi László és Wessely
Gábor szerkesztette kötetet a Petrits-féle Mézeskalács Múzeum kerthelyiségében mutatták
be.
Augusztus 12.
Gyermekszépségversenyt rendeztek a Szekszárdi Családbarát StrandStrand-, ÉlményÉlmény- és
Termálfürdıben.
A legkisebbek között az elsı díjat a 4 éves szekszárdi Rohr Panna nyerte,
Termálfürdı
kölyök kategóriában a 7 éves Priger Annát
Anná találta legbájosabbnak a zsőri.
Augusztus 2323-24.
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár jubileumi eseménye volt a Gyermek és ifjúsági írók
20. szekszárdi tanácskozás
tanácskozása.
anácskozás A résztvevık ez alkalommal a kortárs ifjúsági regényrıl
folytattak eszmecserét. Az elsı napon Horváth István polgármesteri és Németh Judit
könyvtárigazgatói köszöntıjét követıen Sándor Csilla elnöklete mellett vitaindítók
hangoztak el Dian Viktória, Németh Eszter, Rigó Béla, Szabó Luca, Wittmann Ildikó
elıadásában. Ezt követte a délutáni vita és kerekasztal-beszélgetés Nyulász Péter és
Kamondy Imre vitavezetésével.
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Másnap Rigó Béla író, költı elnökletével folytatódott a munka. Elıbb Lázár Ervin élete és
munkássága címmel Komáromi Gabriella gyermekirodalom-kutató tartott könyvbemutatót,
majd Száva Ilona szólt elıadásában a „gyermekkönyvek vonzásáról”. A résztvevık ebben az
évben is összeállítottak egy ajánlást, mintegy összefoglalva a tanácskozás eredményeit.
Szeptember 4.
Évadnyitó premierjén Lutz Hübner: Margit jelenete a 89. oldalról címő színházi komédiáját
mutatta be a Magyarországi Német Színház.
Színház A Faust Margit jelenetét öt változatban
prezentáló elıadás rendezıje Florin Gabriel Ionescu volt.
Szeptember 12.
Felavatták és átadták az I. Béla Gimnázium Kollégiumának
elıterében E. Nagy Mária és
Kollégiumá
Hucker Ferenc,
Ferenc két szekszárdi mővész nagymérető, 24 négyzetméteres SzekszárdSzekszárd-pannóját,
pannójá
amelyet az alkotók a vamelynek létrehozásához a Jako Fémipari Kft. nyújtott anyagi
segítséget.
Szeptember 14.
Ékes László Gyalogúton címő új könyvének bemutatója százötven fınyi érdeklıdı elıtt
zajlott a Garay gimnázium dísztermében. Az Illyés Gyula könyvtár
könyvtár,
önyvtár a kötetet gondozó
Babits Kiadó és a szerzı által rendezett esten közremőködött a Gárdonyi Zoltán
Református Együttes Naszladi Judit karnagy vezetésével, továbbá Németh Judit és Orbán
György elıadó-, valamint Lozsányi Tamás zongoramővész.
Szeptember 2020-23.
A 2009-ben Kiváló Minısítéső Fesztivál címet nyert Szekszárdi Szüreti Napokat
Napok idén 8.
alkalommal rendezte meg a Babits Mihály Mővelıdési Ház
Ház és Mővészetek Háza és a
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. A 23 millió forintos költségvetésbıl csütörtöktıl
vasárnapig 12 helyszínen mintegy 70 program valósult meg, amelyekre az idıjárásnak is
köszönhetıen emberek tízezrei (becslések szerint közel 40 ezren) látogattak el.
Az új helyszínre költözött Borok és Ízek utcájában 39 pincészet és hat étterem szolgált
borokkal és ételekkel. Az iparmővészeti vásárban kilencven mester kínálta portékáját.
Változatos tematikával 10 kiállítás kínált látni és gyönyörködni érdemest.
A színpadokon 19 szekszárdi és csaknem ugyanennyi meghívott mővészeti csoport
jeleskedett. Társult rendezvények gazdagították, a folklór, a képzımővészeti, a komolyzenei
kínálatot.
Szeptember 22.
A Szekszárdi Szüreti Napok kísérırendezvényeként került megrendezésre a VI. Szekszárdi
Festészeti Triennálé a Vármegyeháza épületében. A Magyar Festık Társasága
közremőködésével rendezett tárlat ezúttal Rippl-Rónai József élete és munkássága elıtt
tisztelgett, és október 28-ig volt látható.
Szeptember
Szeptember 2222-23.
Tizenegy alkotást küldtek versenybe készítıik idén a szüreti napok idején megrendezett IX.
DIGI 24 FilmMaratonra.
FilmMaraton A bíráló bizottság, amelynek elnöke prof. Karl Bardosh,
Bardosh a New
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York University film- és televízió tanszékének vezetıje volt, a beérkezett alkotásokat
értékelve megosztott elsı helyezést adott ki: Pilath Tom Lovagolni,
Lovagolni és Papp „Doki” Máté
DeeM91 nevő stábja által forgatott „A
A hely” címő kisfilmjére.
Szeptember 26.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza „Önarckép értékkel”
értékkel” címő
sorozatának vendége Schubert Péter grafikusmővész volt, aki Simon V. Zita
mősorvezetıvel és az est vendégeivel az összetartozást kifejezı, szolidan humoros, meghitt,
családias hangulatot teremtett, a közönség nagy örömére.
Október 1.
A Zene világnapja alkalmából rendezett hangverseny a Vármegyeháza dísztermében méltó
volt az alkalomhoz. A Szekszárdi Kamarazenekar és meghívott vendégmővészei
remekmővek elıadásával emlékezetessé tették a zene szekszárdi ünnepét.
Október 11-7.
Élénk érdeklıdés kísérte az İszi Országos Könyvtári Napok szekszárdi eseményeit,
amelynek témája idén az Összefogás az aktív idısödésért volt. Az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár
Könyvtá színes és bıséges programmal, rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozással
kedveskedett olvasóinak, és leendı olvasóinak október elsı hetében.
Október 8.
Kiállítást rendezett Beda László képeibıl az I. Béla Gimnázium Kollégiuma
Kollégiuma,
ollégiuma amely tárlat
megnyitóján helyszíni festési bemutatót is tartott a kiállító mővész. A jelenlévı diákok így
tanúi lehettek az alkotási folyamatnak, illetve egy kép születésének.
Október 11.
A Magyarországi Német Színház bemutatta Matei Vişşniec Paparazzi címő darabját. A
Romániából – politikai okokból – Franciaországba menekült szerzı abszurd játéka Dan
Tzopa rendezésében szép sikert aratott.
Október 1212-15.
15
Székelyudvarhelyen, az V. Musica Sacra Nemzetközi Kórusfesztiválon
Kórusfesztivál járt a Gagliarda
Kamarakórus. A június óta hangversenykórusnak minısített együttes három sikeres
koncertet adott, szoros barátságot kötve a házigazda és vendéglátó Musica Sacra kórussal.
Október 99-14.
Kiemelkedı eredményt értek el a szekszárdi versmondó gyerekek a 14. Kaleidoszkóp
VersFesztiválon
VersFesztivál Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond Színházban megtartott, határon túli
magyarokat is felvonultató nemzetközi versenyen Csizmazia Dóra és Miller Oliver Tibor,
Tibor a
Garay János Általános Iskola és AMI két diákja egyaránt fesztiváldíjat nyert.
Október 13.
Bikavér ünnepet
ünnep rendezett az Alisca Borrend a Garay téren. A hangulatos mősorban
közremőködött Pecze Balázs, Kis Pál
Pál István, a Bartina Egyesület és a Muslinca férfikar.
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Ezt követte a jeles termelık bikavér-kóstolója.
Október 15.
15
Kodály Zoltán: Háry János címő a daljátékának részleteibıl szerkesztett mősort láthattak
az érdeklıdık a Tücsök Zenés Színpad pódium elıadásában a Garay gimnázium
dísztermében. Közremőködött: Csötönyi László elıadómővész, Kemény Gábor
zongoramővész-zeneszerzı és a Bartina Néptánc Egyesület.
Egyesület
Október 22.
Közel évtizedes levéltári kutatásra építve megjelent dr. Dobos Gyula történész, ny.
levéltárigazgató Tengıd évszázadai címő kötete. Az 1950-ig Tolna megyéhez tartozó
település közel ezer évét bemutató, 624 oldalas, színes, a FÖMI támogatásával, a Tengıdért
Alapítvány által megjelentetett monográfia bemutatására a Zsebeházy Napok és az ’56-os
ünnepség keretében, majd a Tengıdért Alapítvány külön rendezvényén száznál több
érdeklıdı elıtt került sor. A dr. Várady Zoltán levéltárigazgató által lektorált kötet
szerkesztését a Schöck Bt.
Bt., nyomtatását Böcz Sándor szekszárdi nyomdája végezte.
Október 24.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza „Önarckép értékkel” címő sorozata
keretében Lengyel János,
János a Tolnai Népújság fıszerkesztıje, kiadóvezetıje volt a vendég,
akivel munkatársa, Finta Viktor beszélgetett.
Október 24.
A Magyar Írószövetség
Írószövetség könyvtárában mutatták be Kis Pál István szépíró és Tamási Gábor
fotográfus közös lírai fotóalbumát, a Rekviemet.
Rekviem A kötet a Csepel Vas- és Fémmővek jelen
állapotát szembesíti a gyáróriás fénykorát idézı írói emlékképekkel. Az eseményen
köszöntıt mondott Szentmártoni János az írószövetség – ugyancsak csepeli – elnöke és
Németh Szilárd, Csepel polgármestere.
Október 26.
Egy Óra Belılünk címmel hangversenyt rendeztek a Garay János Gimnázium dísztermében
az intézmény diákjai a diákközösségnek. Klasszikus és modern mővek egyaránt szerepeltek
a színpadra lépık repertoárján, és széles mőfaji skálán mozogtak. Az eseményt a gimnázium
diákönkormányzata szervezte azzal a céllal, hogy hagyománnyá tegyék a zenés estéket, s
hogy az egyedi produkciókkal felpezsdítsék a diákéletet.
Október 2727-30.
Dr. Gesztesi Enikı vezetésével Garay gimnazista diákok elıadásokkal is részt vettek
Szegeden az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián.
November 7.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza „Önarckép ér
érttékkel” vendége Vida
Péter borász, Szekszárd díszpolgára,, 2011-ben az Év bortermelıje volt. A Csötönyi László
vezette beszélgetés vezérfonala a szakma mellett, a mővészetekhez való sokrétő kötıdése
volt.
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November 8.
A 42. megyei helytörténeti pályázaton
pályázat a kiíró Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
a megyei, a szekszárdi önkormányzat, a PTE Illyés Gyula Kara, a megyei múzeum és a
megyei könyvtár – képviselıibıl álló zsőri döntése értelmében a 2. díjat dr. Töttıs Gábor
érdemelte ki, Tolna megye és a hozzá kapcsolódó személyek a Nyugat folyóiratban
(tanulmányok, szemelvények, repertóriumok) címő munkájával. Az elsı díjat
díj Kaczián
Jánosnak
ítélték oda, „A dalnokot hagyjátok” – Egy emlékkötethez Garay János
János
születésének 200. évfordulóján címő pályamunkájáért.
November
November 9.
Németország egyik legrégibb színházában, a berlini Admiralspalastban lépett fel a
Magyarországi Német Színház társulata, ahol a salzburgi Theater(Off)ensive mővészeivel
együtt Ernst Pichler: Wallenberg címő drámáját adták elı. A Német Színház elsı
koprodukciós elıadása a zömében szakmai közönség elıtt nagy sikert aratott.
November 12.
Jubileumi koncertet tartott a 40 évvel ezelıtt trióként megalakult, de már 30 éve négy fıre
bıvült Szekszárd Jazz Quartet a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
dísztermében. Az est fıszereplıje az együttest alapító 85 esztendıs dr. Kelemen Endre.
Endre Ez
alkalommal az ı szerzeményeibıl állt össze az est programja.
November 1515-18.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes a vegyeskar kategóriában
bronzdiplomát kapott a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban megrendezett Kodály
Zoltán VI. Magyar Kórusversenyen.
November 16.
Nagy sikert aratott a Magyarországi Német Színház A hókirálynı (Die Schneekönigin)
címő új mesejátéka Verena Koch szövegével és rendezésében..
November 2323-24.
A Lucky Cap és az AEROPRESS.hu közös szervezésében Szekszárdon, a Fürdıház utcai
Bormúzeum rendezvénytermében elsı alkalommal tartottak országos Aeropress
bajnokságot. A szombati versengést megelızı napon „A mi kávénk” címmel konferenciát
tartottak baristáknak, forgalmazóknak, kávéház tulajdonosoknak. Ezt követte A Kávé
Házában rendezett est Orosz Ákos világbajnok barista közremőködésével.
November 25.
A Szekszárd Junior Stars részt vett a XII. Budapesti Big Band Találkozón és Fesztiválon,
ahol a jazzélet amatır big bandjei mérették meg magukat. A Dél-Dunántúl egyetlen
minısített, aktívan koncertezı big bandjeként ismét bizonyítottak: elnyerték az Arany
diplomát a legmagasabb, A-kategóriában.
November 28.
28.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza „Önarckép értékkel” címő
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sorozatának vendége Baky Péter festımővész volt, akit születésnapja és nyugdíjba
vonulásának alkalmából is köszöntöttek. Az est háziasszonya, Simon V. Zita faggatta a
Szekszárd életében emlékezetes munkássággal nyomot hagyó alkotót, tanárt és népmővelıt.
November 29.
Ötven Árpád-kori sír került elı Szekszárdon, a Béla király téren a talajszint alá is lehatoló
rehabilitáció eredményeként. A feltárást dr. Vizi Márta régész, a Wosinsky Mór Múzeum
munkatársa vezette.
November 30.
Szekszárd város Önkormányzatának Humán Bizottsága egy, a polgármesteri hivatal
aulájában rendezett kiállításon mutatta be Horváth Imre (1909-1993) naiv mővész nevelt
lánya, Vámosi Istvánné (Savanyú Anna) által Szekszárdnak adományozott fafaragásait. A
Horváth Imre születésnapjára idızített megnyitón Csillagné Szánthó Polixéna,
Polixéna a humán
bizottság vezetıje köszöntötte a megjelenteket, majd Ódor János, a Wosinsky Mór Múzeum
igazgatója méltatta az alkotót.
December 1.
-Gombor Lili az I. Béla Gimnázium tanulója, a megyei honismereti egyesület tagja, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Székely-Hargita Alapítvány által Mindszenty
József bíboros születésének 120. évfordulója alkalmából kiírt országos rajz és irodalmi
pályázatán, irodalmi kategóriában megosztott elsı díjat
díj vett át Budapesten a Magyarság
Házában.
-A Fıvárosi Mővelıdési Házban a Regısök húrján 2012 minısítı országos vers-, és
prózamondó versenyrıl a Garay Általános Iskola és AMI tanulója, Csizmazia Dóra arany
minısítéssel, Miller Oliver bronz minısítéssel tért haza. Felkészítı tanáruk: Csizmazia
Ferencné.
Ferencné.
December 3.
Kelet-korszak – Nyugat-korszak (Ostzeit-Westzeit) címmel a budapesti Goethe Intézet
szervezésében nyílt figyelemreméltó vándorkiállítás a megyei
egyei könyvtár
Az eseményre
könyvtárban.
önyvtár
érkezett huszonöt, lefordított és még fordításra váró mővet Erdélyi Z. János költı,
mőfordító méltatta.
December 33-7.
A Téli gyermekkönyvhét jegyében a gyermekkönyvtárban
Dicsı Zsolt költı „Világgá
gyermekkönyvtár
maradok” címő új kötetének bemutatóján, ugyanitt december 4-én a „Boszorkány akarok
lenni!” címő interaktív bábmősoron, december 5-én pedig közös játékon, éneklésen és
kézmőves foglalkozáson vehettek részt az érdeklıdı gyerekek, míg december 7-én, mesés
„felhıgombolyításra” várták az érdeklıdıket.
December 33-22.
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A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza és Szekszárd MJV Önkormányzata
Társulva a Mentálhigiénés Mőhellyel az idén is megrendezte a Szekszárdi Karácsonyvárót,
Karácsonyváró
amely december 3-án a Garay téren Csillagné Szánthó Polixéna,
Polixéna a humán bizottság
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elnökének megnyitójával és a lappföldi Mikulás érkezésével kezdıdött. A közel három hetes
rendezvénysorozat keretében elıször rendezte meg a Mentálhigiénés Mőhely az Élı szeretet
embertársainknak! címő rendezvénysorozatot. A Karácsonyvárón részt vettek a szekszárdi
óvodák, általános és középiskolák, valamint a környezı települések iskolai csoportjai.
Hozzájárultak a programkínálathoz a civil szervezetek, a mővészeti csoportok. Összesen
mintegy 60 kisebb-nagyobb rendezvény gondoskodott az egész várost átható adventi
várakozásról.
December 4.
„Adventi ajándék” címmel a Szekszárdi Madrigálkórus
Madrigálkórus adott koncertet a Garay János
Gimnázium dísztermében.
December 7.
A Városi sportcsarnokban 900 nézı elıtt, hét korcsoportban 220 táncossal adott fergeteges
évzáró karácsonyi mősort a Bartina Egyesület. Ez alaklommal jubilálókat is ünnepelt az
egyesület: köszöntötték Porkoláb Istvánt
István és Bısz Miklóst,
Miklós akik 20 éve táncolnak az
együttesben, Nyemcsok Pált,
Pál aki 25 éve táncol és 15 éve néptáncpedagógus, Gáti László 20
éve korrepetitor, Huszárikné
Huszárikné Böröcz Zsófia pedig 10 éve néptánc tanszakvezetı. A felnıtt
együttes tagjai idén is megválasztották maguk közül a legjobb táncosokat: a címet 2012-ben
Zatykó Tünde és Prantner Péter érdemelte ki.
December 7.
A Magyar Kórusok Napja és Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója alkalmából az
idén is megrendezte hagyományos ünnepi hangversenyét a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes a Garay gimnázium dísztermében. Az est folyamán a házigazda
Gárdonyi kórus mellett színpadra lépett a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, a
Mohácsi Bartók Béla Vegyeskar és a bajai Ad Libitum Kórus. Közremőködött Orbán
György elıadómővész. Áhítatot tartott fıtisztelető Peterdi Dániel, a Dunamelléki
Református Egyházkerület fıjegyzıje, a Baranyai Egyházmegye esperese. Köszöntıt
mondott Tóth Ferenc kormánymegbízott.
December 8.
Adventi Bazár címmel családi napot rendeztek a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.
December 8.
Alkotómővészek galériája címmel, Kovács Ákos szerkesztésében fıleg Tolna megyei
alkotókról, megjelent Darvas Ferenc új kötete.
December 8.
A Szekszárdi Gitárkvartett a Babits emlékházban tartotta meg lemezbemutató koncertjét.
A zenei CD saját szerzeményekbıl válogatott anyagát Rubányi
Rubányi Anita elıadómővész Babits
Mihály tíz versének tolmácsolásával gazdagítja. A teltházas rendezvényen Ódor János, a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója köszöntötte a koncert résztvevıit Babits
Mihály születésének 129. évfordulóján.
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December 12.
A Régi ésszel – gyermekkézzel címet viselı programon a mézeskalács készítéssel és az
adventi ünnepkörrel ismerkedhettek meg a többnyire gyermek érdeklıdık a Wosinsky Mór
Megyei Múzeumban.
Múzeum
December 12.
A Babits Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza dísztermében tartották meg karácsonyi
hangversenyüket
a Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai.
hangverseny
December 13.
A Szent Rita Katolikus Óvoda nagycsoportosai betlehemes bemutatója örvendeztette meg
az érdeklıdıket, akik dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató „Adventi népszokások” címő
elıadását is meghallgathatták a Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyvtártermében.
December 15.
Adventi ajándékkészítést szerveztek a gyerekeknek a Szent József Katolikus Általános
Iskolában.
Iskolá
December 16.
Karácsonyi Kincsesház címmel ünnepváró családi játszóház résztvevıi lehettek a Babits
Mihály Mővelıdési Ház dísztermébe ellátogató családok.
December 16.
A Szülık Akadémiája elıadássorozat részeként Farkas István (Lupusz atya) „Család és
iskola” címő elıadásából okulhatott a Belvárosi Plébánia Wosinsky Mór Közösségi
Házában összegyőlt hallgatóság.
December 17.
A Diótörı címő
táncjátékot mutatta be a Madách Musical Táncc
Tánc- és Zenemővészeti Iskola
társulata azon a városi sportcsarnokban – Szekszárd Város Önkormányzata karácsonyi
ajándékaként
megtartott – két délutáni elıadáson, amelyen összesen mintegy 1800 óvodás,
ajándéka
iskolás és nyugdíjas élvezhette a magas színvonalon, modern felfogásban eltáncolt
klasszikus balettet.
December 18.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár immár 10. alkalommal szervezte meg „Együtt egymásért”
címmel a fogyatékkal és segítséggel élıknek szóló közös karácsonyváró mősorát a mővelıdési
ház dísztermében. Közremőködött többek és sokak között a Tücsök Zenés Színpad, amely
vezetıje, Béresné Kollár Éva révén a gálamősor házigazdája is volt.
December 18.
A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus nagysikerő adventi hangversenyt tartott a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum könyvtártermében.
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December 19.
A Gagliarda Kamarakórus a vármegyeháza dísztermében rendezte meg adventi
hangversenyét.
December 19.
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza „Önarckép értékkel”
értékkel sorozatának
vendége Naszladi Judit ének-zene tanár, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes alapító karnagya volt. A mővész-tanár megragadó személyiségét kibontó
beszélgetést Simon V. Zita vezette.
December 21.
A Szekszárd Jazz Quartet és a Tücsök Zenés Színpad tartott közös karácsonyi
ajándékmősort a mővelıdési ház dísztermében.
December 22.
„Boldog karácsonyt!” címmel a Tücsök Zenés Színpad Garay téren tartott mősora zárta az
adventi rendezvénysorozatot.
2012-ben az SZ+C Stúdió Kft bemutató termében Oláh Erika tőzzománcaiból készült
kiállítása volt látható.
Az Országos Gitárverseny IV. korcsoportjában Környei Attila a Garay gimnázium végzıs
tanulója elsı, a Vajdasági klasszikus gitárfesztiválon második helyezést szerzett.
Felkészítı tanára: Környei Miklós.
A Szép Magyar Beszéd versenyen (Kiskazinczy) Bogdány Szilvia arany fokozatot
szerzett. Felkészítı tanár: Báló Marianna.
Marianna.
Ki Mit Tud? Országos mővészeti versenyen, Pakson Huszárik Márton tánc kategóriában
arany minısítést kapott. Felkészítı tanár: Huszárikné Böröcz Zsófia.
Zsófia.
- Dicsı Zsolt a Magyar Parnasszus „Haza, család, emberiség” idımértékes verspályázatán
az Árpád utca 6. címő versével 2. helyezést ért el.
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V.

Nemzetközi kapcsolatok

I. Szekszárd Megyei Jogú Város testvértestvér- és partnervárosi programjai 20122012-ben
1. Bezons
- Január 26-án tartotta a Szekszárd–
Szekszárd–Bezons Baráti Társaság éves elsı közgyőlését,
amelynek keretében a tagok tájékoztatást kaptak az elızı idıszak eseményeirıl és a
2012-2013-as évek várható programjairól, különös tekintettel a 2012-ben Szekszárdon
tartandó 45 éves testvérvárosi jubileumról, illetve a baráti társaság fennállásának 20 éves
jubileumi ünnepségének elıkészületeirıl. Beszámolója során Dr. Fisi Istvánné elnök
tájékoztatta a tagságot, hogy az elnyert pályázati támogatásnak köszönhetıen elindult a
baráti társaság honlapja, amelynek tartalmát az érdeklıdık a www.szekszard-bezons.hu
oldalon tekinthetik meg.
- Február hónapban hosszas betegség után elhunyt Jacques Leser,
Leser Bezons hajdani
polgármestere, aki több mint 30 évig volt Bezons város polgármestere és hosszú életútja
során több ezer szekszárdi polgár élvezhette azt a nagyszerő vendéglátást és kiemelt
tiszteletet, amelynek révén számos barátság és kapcsolat köttetett a két város lakói
között. Városunk gyásztáviratban fejezte ki részvétét az egykori városvezetı
családjának, a temetésen Dr. Fisi Istvánné elnök asszony személyesen képviselte a
várost.
- Május 7-12. között Dr. Fisi Istvánné vezetésével egy 8 fıs, hímzıasszonyokból álló
csoport utazott ki a Blason de Bezons egyesület meghívására, a két egyesület hosszú évek
óta ápol szakmai kapcsolatot egymással.
- Május 26-28. között Nemessányi Gyöngyi alelnök és Galambos János testnevelı tanár
vezetésével a Garay János Általános Iskola labdarúgói vettek részt a hagyományosan
pünkösdkor megrendezett bezons-i labdarúgótornán. A több mint 20 éve fennálló
kapcsolatnak köszönhetıen a labdarúgók közel egy hetet töltöttek a francia
testvérvárosban és ezúttal is több gyızelmet arattak a tornán.
- Júniusban Harangozó Éva,
Éva a Garay gimnázium tanulója háromhetes nyári gyakorlatot
tölthetett Bezons-ban a helyi Comitée de Jumelage meghívására. A diáklány bezons-i
intézményekben töltötte gyakorlatát és gyarapíthatta francia nyelvtudását a kint
tartózkodása során.
- Szeptember 27-30. között a szekszárdi UFC labdarúgócsapata 19 fıvel vett részt a
bezons-i portugál labdarúgók egyesülete által szervezett nemzetközi tornán.
- November 8-11. között tartotta a Szekszárd–
a
Szekszárd–Bezons Baráti Társaság
Tá
megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából szervezett ünnepséget. A rendezvényen
Bezons-ból Marcel Prigent vezetésével a Comité de Jumelage 4 fıs vezetısége is részt
vett, ahol a két társaság vezetısége újabb együttmőködésrıl szóló megállapodást írt alá,
amelyben a testvérvárosi civil és baráti kapcsolatok további ápolását tőzték ki célul. A
francia vendégek Gödöllın és Budapesten is városnézésen vettek részt, a Szekszárd–
Bezons Baráti Társaság jubileumi ünnepi közgyőlésére pedig november 9-én a Szent
István Házban került sor. Az ünnepségen a Társaság számos kitüntetést és oklevelet
adott át aktív tagjai részére, Kovács János mesterszakács pedig ünnepi francia menüt
készített a jeles eseményre. November 10-én a szekszárdi Bezons-parkban a francia
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vendégekkel együtt ünnepi mősor kíséretében emléktáblát avattak, majd Béres János
szervezésében Medinán kulturális és hagyományırzı mősort láthattak a bezons-i és
szekszárdi baráti társaság tagjai.
- November utolsó hetében Dr. Gál Gábor vezetésével a szekszárdi All Stars zenekar tagjai
kaptak meghívást bezons-i fellépésre, akik ottlétük során több nagysikerő koncertet is
adtak. A zenekar a bezons-i Szent Cecília zenei napokon képviselte Szekszárdot és
hazánkat.
2. BietigheimBietigheim-Bissingen
- Június közepén Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan egy
nagyobb segélyszállítmány érkezett szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A
közel 400 csomag ruhanemő, cipı, játék, könyv és egyéb használati cikket a szociális
iroda szervezésében a segélyszervezetek, nyugdíjas egyesületek és fogyatékkal élı
szervezetek képviselıi útján segélyosztási akciók keretében jutott el a rászorulók részére.
- Az augusztus 31.-szeptember 4. között megrendezett Pferdemarktra ebben az évben
négy fıbıl álló önkormányzati delegáció utazott Bietigheimbe. Városunkat ezúttal
Csillagné Szánthó Polixéna
Polixéna bizottsági elnök, Máté Péter képviselı, Märcz László
igazgatóságvezetı és Berlinger Attila a nemzetközi kapcsolatok felelıse képviselte az
ünnepi programokon. A kiállítók között – mint már hosszú évek óta – ezúttal is Nepp
Dénes szíjgyártó mester képviselte Szekszárdot, aki saját standon mutatta be díjnyertes
és kiváló minıségő lószerszámait, bırbıl készült kézmőves termékeit.
- Szeptember 21-23. között Joachim Kölz alpolgármester vezetésével egy 8 fıs
önkormányzati delegáció érkezett Bietigheim-Bissingen városából a Szekszárdi Szüreti
Napokra. A képviselıkbıl álló csoport mellett a szekszárdi Fáklya Egyesület
meghívására a bietigheimi mozgássérült egyesület vezetıi is tiszteletüket tették a
programokon, a két szervezet között hosszú évek óta számos baráti és családi kapcsolat
létezik.
- December 12-15. között több neves szekszárdi pincészet képviselıje vett részt a
bietigheimi karácsonyi vásáron és kínálta a vendégeknek a kiváló szekszárdi borokat. A
borászok egy helyi német borkereskedı cég segítségével szakmai borestet és gasztronómiai
programot is szervezett, ahol a város vezetıi, vendéglátóipari és szállodai szakemberek,
illetve helyi bortermelık is meggyızıdhettek a szekszárdi borok kiváló minıségérıl.
3. Dinghai
- Az elızı évi kínai delegáció látogatása után Szekszárd város vezetıit is meghívta
Dinghai város vezetısége egy hivatalos látogatásra. Május 1-12. között Horváth István
polgármester, Dr. Haag Éva és Ács Rezsı alpolgármesterek vettek részt a kínai
partnerváros által szervezett programokon, amelynek keretében egy együttmőködési
megállapodást is aláírtak a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerısítése céljából.
4. Downpatrick
- Február folyamán a downpatricki Testvérvárosi Bizottság két nemzetközi pályázatot is
benyújtott az Európai Unióhoz, amelyben Szekszárd is szerepelt résztvevıként. Az
egyik pályázat testvérvárosi hálózatépítés témájában, a másik pedig a Grundtvig
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program élethossziglan tartó tanulási folyamatot támogató projektben nyújt lehetıséget
a testvérvárosok együttmőködésére 2013-14. folyamán.
Április 22-25. között Horváth István polgármester vezetésével egy 3 fıs önkormányzati
delegáció utazott ki a lengyelországi Michalowice városába, amely város a Downpatrick
város gesztorságában az elızı évben elnyert uniós támogatásának köszönhetıen
szervezett nemzetközi konferenciát az ír város és testvérvárosai küldöttségei részére.
A szeptemberi Szekszárdi Szüreti Napokon John Noble elnök vezetésével a
downpatricki testvérvárosi bizottság 6 fıs delegációja vett részt az ünnepi
programokon.

5. Facsád
- Májusban zajlottak az önkormányzati választások Romániában, amelynek keretében
Facsádon és Igazfalván is polgármestert választottak a helyi lakosok. Mind a két
településen a korábbi polgármesterek nyerték el a választók bizalmát, így Marcel Avram
Facsádon, Ihász János pedig Igazfalván folytathatta munkáját a következı négyéves
ciklusban. Szekszárd városa levélben gratulált az újraválasztott polgármestereknek és a
korábbi együttmőködés folytatásáról biztosította a települések vezetıit.
-

-

Augusztus 11-12. között tartották ebben az évben a Facsádi Napokat, melynek során
immáron 18. alkalommal a bunyaszekszárdi emléknap is megrendezésre került. A
vendégeket a facsádi és az igazfalvi polgármester köszöntötte, Szekszárdot Dr. Horváth
Kálmán, Kıvári László
László és Fajszi Lajos képviselık, valamint Fodor Miklós,
Miklós a
Szekszárd-Lugos-Facsádi Baráti Társaság elnöke képviselték a programokon.
A Szekszárdi Szüreti Napok programjain ebben az évben is részt vettek facsádi
vendégek. A Marcel Avram polgármester által vezette delegációt a városházán Horváth
István polgármester köszöntötte a szombat délelıtti polgármesteri fogadáson. A
protokolláris programok mellett a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság
megbeszélést folytatott a vendégekkel a következı évi programokról.

6. Lugos
- Májusban Lugoson is lezajlottak az önkormányzati választások, amelynek során –
Facsádhoz és Igazfalvához hasonlóan – Lugoson is a korábbi polgármester, Francisc
Boldea nyerte el a választók bizalmát a következı négyéves ciklusra. Az RMDSZ
részérıl ezúttal nem sikerült képviselıi helyhez jutni a testületben, de a lugosi
polgármester továbbra is támogatásáról biztosította a magyarság helyi vezetıit, külön
kiemelve a testvérvárosi kapcsolat fontosságát.
Szekszárd városa levélben gratulált az újraválasztott polgármestereknek és a korábbi
együttmőködés folytatásáról biztosította a települések vezetıit.
- Ebben az évben augusztus 14-16. között rendezték meg a hagyományos Lugosi Búcsút,
melyre Lugos testvérvárosai – így Szekszárd is – minden évben meghívást kapnak. A
delegációkat Francisc Boldea lugosi polgármester köszöntötte, Szekszárdot Dr. Horváth
Kálmán, Kıvári László és Fajszi Lajos képviselık, valamint Fodor Miklós, a
Szekszárd-Lugos-Facsádi Baráti Társaság elnöke képviselték a programokon.
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Augusztus 10. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Könyvcsomag
ajándékot küldött Lugosra, a magyar nyelvő nemzetközi versmondó verseny
díjazásához.

-

A Szekszárdi Szüreti Napok programjaira Lugosról is érkeztek vendégek.
Testvérvárosunkból ezúttal Francisc Boldea polgármester és Pozsár József, az RMDSZ
elnöke vezette a delegációt, melyben önkormányzati képviselık is helyet kaptak.
Vasárnap a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság látta vendégül a lugosi delegációt
és megbeszélést folytattak a következı évek programjáról.

-

December 20-án Lugoson is megemlékezést tartottak a temesvári forradalom 23.
évfordulójáról. Önkormányzatunk ebben az évben a szekszárdi adventi rendezvények
miatt nem tudott részt venni az eseményen.

7. Óbecse
A korábbi években megalakult Potisje-Óbecse kommunális szolgáltató vegyes vállalat,
amelyben a szekszárdi Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel és a menedzsment jogok
birtoklásával rendelkezik, tovább folytatta terjeszkedését a vajdasági szolgáltató piacon. A
szekszárdi szakemberek az év során több alkalommal is kiutaztak Óbecsére az aktuális
teendık megbeszélése és kivitelezése céljából.
- Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal is támogatói
nyilatkozatot bocsátott ki az év elején az óbecsei Petıfi Sándor Magyar Kultúrkör
részére a 2012 nyarán megrendezett nyári honismereti táborhoz, amelyre több magyar
városból érkezı diákok is meghívást kaptak.
- Májusban zajlottak az önkormányzati választások Szerbiában, így Óbecsén is,
amelynek keretében új polgármestert választottak a vajdasági testvérvárosunkban. Vuk
Radojevity, a Szerb Haladó Párt elnöke kapott bizalmat a választóktól, így ı vezeti a
következı években Óbecse városát. A korábbi polgármestert, Knézi Pétert a
képviselıtestület elnökévé választották, mellette több korábbi magyar képviselı is újra
mandátumhoz jutott a testületben.
- A Szekszárdi Szüreti Napok programjain Vuk Radojevity polgármester és Knézi Péter
képviselıtestületi elnök vezetésével egy öt fıbıl álló önkormányzati delegáció vett részt,
és a protokolláris eseményeken való részvételen kívül több egyeztetést folytatott a
gazdasági kapcsolatok és a közös kommunális cég fejlesztését illetıen.
8. Tornio
- Az elızı évi elıkészítıi munka eredményeképp május 16-19. között a két város
Szekszárdon ünnepelte a testvérvárosi kapcsolat 25., jubileumi évfordulóját. A
szervezésben a budapesti finn nagykövetség és a Finnagóra Intézet is aktívan kivette
részét, több program az ı támogatásuknak köszönhetıen valósulhatott meg. Finn
testvérvárosunkból Pekka Pelttari közgyőlési elnök vezetésével egy 5 fıs delegáció
érkezett Szekszárdra, a város vezetıi mellett 2 torniói szakács is érkezett a finn ünnepi
menü elkészítésére.
A vendégek érkezésüket követıen a Parlamentben tettek látogatást, majd egy rövid
városnézést követıen indultak Szekszárdra. Május 17-én 13 órakor a városházán
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ünnepi közgyőlés keretében erısítette meg a két város vezetısége a kapcsolat
továbbviteli szándékát, az ünnepségen Jari Vilén finn nagykövet is megjelent.
A délutáni programban a szekszárdi középiskolák között zajló mőveltségi vetélkedı
döntıjére került sor a Garay gimnázium dísztermében, ahol a háromfıs csapatok közül
az elsı helyezettek egy 5 napos finnországi utazást nyertek Tornio város és a finn
nagykövetség támogatásának köszönhetıen. A vetélkedı után a PTE Illyés Gyula Kar
aulájában az 1952-es helsinki olimpia legszebb magyar sikereit bemutató fotókiállítás
nyílt meg a Finnagóra Intézet kiállítási anyagából.
A nap fénypontjaként a finn mesterszakácsok és a Diákétkeztetési Kft. munkatársainak
közremőködésével egy gálavacsorán mintegy 150 vendég – köztük közel 30 szekszárdi
finn tanyatulajdonos – kóstolhatta meg az északi nép jellegzetes ételeit, italait.
A pénteki napon az általános iskolák közötti rajzverseny ünnepélyes
eredményhirdetésére került sor a polgármesteri hivatal épületében.
Július 27-én az idıközben kinevezett finn nagykövet Pasi Tuominen fogadta az
általános iskolák közötti rajzverseny gyıztes diákjait a nagykövetségen tartott
ünnepségen, melyet hagyományosan a Forma 1. budapesti versenye alkalmából
rendeztek. A diákok nagy örömére a rendezvényen megjelent Heikki Kovalainen finn
autóversenyzı is, akivel közös fényképeket is készítettek.
Október 18. és november 2. között a középiskolai mőveltségi vetélkedın gyıztes három
diák: Bán Kitti Dorina,
Dorina, Eger Evelin és Remenyik Bálint a Garay Gimnáziumból –
vehetett részt egy finnországi utazáson. A repülıjegyeket a finn nagykövetség, a
szállást, ellátást és a helyi programokat pedig Tornio városa biztosította a tanulóknak.
A 3 gimnazista családoknál kapott elhelyezést és több érdekes program mellett a torniói
gimnázium tanóráin is betekintést nyerhetett a modern finn oktatási rendszer
hétköznapjaiba, valamint ellátogattak Rovaniemi városába, az igazi Mikulás
szülıföldjére.
November 14-én Ahti Alamaki torniói mélyépítési vállalkozó vezetésével egy 10 fıs finn
építési szakemberekbıl álló delegáció tett rövid látogatást városunkban, akik az éves
szakmai konferenciájuk helyszínéül választották Budapestet. A hivatalos budapesti
programjuk mellett a szakemberek a szekszárdi látogatás alkalmával az éppen zajló
városi nagy beruházások helyszínét (Agóra program, belváros rehabilitáció) is
megtekintették.
December 3-án a szekszárdi Karácsonyváró programsorozat nyitórendezvényeként az
igazi finn Mikulás is ellátogatott Szekszárdra. A pécsi finn konzulátus segítségével
szervezett eseményen több száz szekszárdi gyermek találkozhatott a Garay téren
Joulupukkival, aki számos ajándékkal kedveskedett a mősorral is fellépı gyerekeknek.

9. Waregem
- Április 27-május 1. között az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság 14 fıvel vett
részt a belga partnervárosban szervezett Magyar Napon. A Dr. Sólyom Bódog elnök
által vezetett delegáció tagjai hamisítatlan magyar vegyespörkölttel és kiváló szekszárdi
borokkal adtak ízelítıt a magyar konyha iránt érdeklıdıknek. A zenés kísérettel zajló
kiváló hangulatú rendezvény teljes bevételét a júliusban meghívott hátrányos helyzető
szekszárdi gyerekek nyaraltatására fordították a szervezık.
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Június 8-án tartotta éves közgyőlését az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság,
amelyen többek között a szekszárdi hátrányos helyzető diákok belgiumi nyaralásának
programját is megbeszélték a tagok.
- Július 4-11. között 40 diák és 6 kísérı tanár utazott el Waregembe a kétévenként
esedékes nyári kirándulásra, amelyet a Waregem–Szekszárd Baráti Társaság
támogatásának köszönhetıen tehettek meg. Ebben az évben a Tolna Megyei
Gyermekotthon hátrányos helyzető diákjai mellett 4 szekszárdi általános iskola tanulói
is részt vehettek a kiránduláson, akiket szociális rászorultság alapján választottak ki az
intézmények. A nyári program során nagyszerő élményekkel gazdagodhattak a
szekszárdi gyerekek, akik közül sokan elsı alkalommal jártak külföldön.
- Ebben az évben augusztus 28. és szeptember 1. között rendezték meg belga
testvérvárosunk legnagyobb ünnepét, a Waregem Koerse nemzetközi lóversenyt.
Városunk a korábbi megállapodás alapján ebben az évben nem képviseltette magát az
ünnepi eseményeken, a megegyezés szerint a két város hivatalos küldöttségei a 2013-ban
tartandó jubileumi eseményeken fognak újra találkozni.
Szeptember 27.
Száznál is több diplomata – köztük Laimdota Straujuma, Lettország mezıgazdasági
minisztere - serénykedett Szekszárdon, Bodri István birtokán. A hazánkba akkreditált
nagykövetek, követek és követségi munkatársak szedték a szılıt, persze csak jelképesen,
hiszen a diplomata szüret valójában a vidékkel, a tolnai megyeszékhellyel, jeles boraival
való ismerkedés jegyében zajlott.
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VI.

Egészségügy

Február 19.
A Magyar Ápolók Napján hagyományos megemlékezést tartottak a Balassa János Megyei
Kórház dolgozói az egykori Szent Vince-rendi irgalmas nıvérek síremlékénél, akik 1854-tıl
feloszlatásukig ápolták a betegeket.
Május 12.
Ez évben is tudományos konferenciával emlékezett meg a Balassa János Megyei Kórház
Kórház az
Ápolás nemzetközi napjáról
napjáról.
ról A színvonalas ünnepi mősor mellett kitüntetések átadására is
sor került.
Május 12.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezetének
fıszervezesében került
Alapszervezeté
megrendezésre a 10 000 lépés az egészségünkért elnevezéső program, amelynek
kivitelezésében és lebonyolításában a Zöldtárs
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány,
Alapítvány a
Magyar Vörösk
Vöröskereszt
skereszt Tolna Megyei Szervezete és a Tolna Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szakigazgatási Szerve is kivette a részét. Az esemény Béla király téri
helyszínén sátrakban különbözı lehetıségekkel várták a kilátogatókat. Egészségügyi
mérések, elsısegélynyújtás, mőseb készítés, folyamatos egészségügyi és táplálkozási
tanácsadás, fogyasztóvédelmi kérdezz-felelek vagy éppen környezetvédelmi foglalkozások
közül lehetett választani. A nap folyamán háromszor a szakmai vezetéssel indított Löszszurdik túrához is lehetett csatlakozni, félúton a Cserhát-tetıre felérve pedig meglepetés
várta a vállalkozó kedvőeket. A program harmadik helyszínén, a Tolna Megyei Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány (GYIK) épületében a Vöröskereszt Világnapja alkalmából voltak
különbözı rendezvények, elıadások, kiállítás és filmvetítések,
Június 15.
Ünnepélyes keretek között írta alá a kórház oktatóközpont
oktatóközponttá
tóközpont válásáról szóló megállapodást
dr. Miseta Attila egyetemi tanár, a PTE Általános Orvosi Karának dékánja és dr. Muth
Lajos,
Lajos a Balassa János Kórház fıigazgató fıorvosa.
Június 27.
Ünnepélyes keretek között helyezték el a Tolna Megyei Balassa János
János Kórház 3,6 milliárd
forintos, uniós támogatással megvalósuló új tömbjének alapkövét.
alapkövét A program keretében
milliárdos értékő mőszer- és eszközparkkal is gazdagodik a kórház.
Július 20.
A Regionális Véradó Nap szekszárdi helyszíne a Vöröskereszt Béla téri székhelyének
udvara volt. A donornak jelentkezett 91 önkéntes véradót retró zene, terített asztal és
barátságossá varázsolt hangulat várta.
Huszonegyen elıször adtak vért. A
hagyományoknak megfelelıen volt egyéni és csoportos jelentkezés egyaránt. A legnépesebb
csoport (9 fı) a Polgármesteri Hivatalból érkezett Horváth István polgármester vezetésével,
aki a regionális akció fıvédnöke volt.
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Október 10.
A Lelki Egészség Világnapján,
Világnapjá elıadásokkal és kiállítással egybekötött rendezvény
színhelye volt a megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének
tanácsterme. A Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya által kezdeményezett
rendezvényre meghívták a depresszió megelızésében, felismerésében és a betegek
gondozásában együttmőködı társszervek, civil szervezetek képviselıit is.
Október 13.
Névadója tiszteletére, és az egészségügyben dolgozók munkájának elismerésére 11.
alkalommal rendezte meg a megyei kórház a BalassaBalassa-napot
nap a régi vármegyeháza
dísztermében. Az egész napos ünnepség a fiatal, 35 év alatti orvosok és szakdolgozók
részére kiírt pályamővek ismertetésével és értékelésével indult. Ezt követte a kórház új
sürgısségi betegellátó osztályának ünnepélyes átadása. A délutáni programban tudományos
konferencia és ökomenikus istentisztelet szerepelt, majd ezt követıen sor került a
kitüntetések átadására, a fıorvosi és adjunktusi kinevezésekre, a kerek évfordulósok
köszöntése, az új orvosok és rezidensek bemutatására.
November 6.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervé
Szervének
rvé szervezésében
a Tolna Megyei Balassa János Kórház szakemberei tartottak tájékoztató és prevenciós
elıadásokat a Bezerédj István Szakképzı Iskola diákjainak a fiatalokra leselkedı mentális
betegségek veszélyeirıl, kialakulásáról és megelızésének lehetıségeirıl.
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VII. Civil szervezetek
Január 22.
A Dicenty Dezsı Kertbarátkör szervezésében az újbor ünnepen, a kékfrankos napján
Fábián András emlékét idézve tartották Ferenc Vilmos elnök vezetésével a hagyományos
Vince-napi összejövetelüket az Istifán-gödrei pincesoron.
Január 22.
A Magyar kultúra napján adták át a Tolna megyei mővészetért plakettet, amelyet két
szekszárdi mővész is elnyert, E. Nagy Mária képzımővész és Lányi Péter zongoramővész.
Február 1.
Az Év Tolna megyei civil szervezete
szervezete kitüntetésben 2011. évi munkájáért a Magyar
Nemzetırség Tolna Megyei Szervezete részesült, a Bazsonyi AranyArany-mecénásdíjat
mecénásdíj az Alisca
Bau Zrt.
Zrt érdemelte ki, különdíjat vehetett át az ILCO Egyesület és a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület.
Egyesület A díjakat dr. Puskás Imre,
Imre a megyei önkormányzat elnöke
adta át Latorczai Csaba helyettes államtitkár jelenlétében.
Február 25.
A Kertbarát kör megalakulásának 35. évfordulóján a szorgos borászok felidézték az elmúlt
évtizedek történeteit. Ferenc Vilmos elnök jubileumi dátummal ellátott vázát és oklevelet
nyújtott át Darvas Ferenc, dr. Domonyai Péter, Méth János, dr. Nagy Elemér, Vaszari
György alapító- és Baka István, Balogh Sándor, Kövér István és Szikszai György alapító
vezetıségi tagoknak. Az ünnepségen részt vett dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és
Kertbarátok Országos Szövetségének elnöke, továbbá a pécsi, pápai, dunaföldvári és
temerini kertbarát körök tagjai.
Március 2.
A Szent György-napi borünnephez köthetı hegyközségi borversenyen,
borverseny amelyen a 2009-es
évjáratú borok domináltak, 52 aranyérmet osztottak szét.
Március 1515-18.
A környezetvédelmi civil szervezetek XXII. országos találkozóját rendezték meg
Kiskunhalason, ahol a Szekszárdi Klímakört
Klímakör a Zöldtárs Alapítvány képviselte.
Kiadványuk, a Környezettudatos Családi praktikum sokak érdeklıdését felkeltette.
Április 28.
Ismét szép Cadillacek és egyéb típusú oldmobilok kápráztatták el a Garay téren a
szekszárdiakat, akik stílusos zenét is hallgathattak az eseményen.
Június 9.
10. alkalommal rendezték meg az Önkéntesek napját a Garay téren, amelynek szervezıje a
szekszárdi Mentálhigiénés Mőhely és a Szekszárdi Civil Kerekasztal
Kerekasztal volt. Az
önkormányzat által rendezett Hála Gálát is megtekinthették az érdeklıdık. A civilek által
alapított SzomjúSzomjú-díjat
íj 2012-ben Béres János és a Clark Ádám Flottila érdemelte ki.
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A Léleképítı sorozat:
sorozat:
Január 23.
23 Molnár V. József néplélekkutató a Magyarság küldetése címmel tartott
elıadást.
Február 6.
Beszélgetés az Év borászaival, Takler Ferenccel, Vesztergombi Ferenccel és Vida Péterrel.
Március 19.
19 Szaniszló Ferenc mősorvezetı a Magyarság küldetése az új világban címő
elıadása.
Április 17.
17 Bogár László közgazdász elıadása: Merre tovább, Magyarország?
Május 14. Varga István közgazdász beszélt a Helyi pénzekrıl.
Június
Június 5. Helyei László színmővész elıadásának címe: Kö(s)zhelyeim
November 7. Léleképító Kubinyi Tamással
December 3. Murányi László „Szeretetversek” címő elıadása
Kristály Léleképítı Egyesület:
Egyesület:
Május 10. Kitanics Márk klinikai szakpszichológus: Kriminális gyerekek, avagy
gyermekkori lelki zavarok.
Június 14. Fehér Balázs és Koleszár Szonja Az agresszív kismalac esete a pszichológiával.
Szeptember 26. Kálóczi Andrea addiktológus: Démonokkal táncolók avagy függıségen
innen és túl.
Október 24. Dr. Matók Imre Érzelmek és érzelmi intelligencia a hétköznapokban.
November 21. Bíró Beáta mentálhigiénés szakember… Érzelmileg kifáradunk.
December 5. Bodony Iván szociális munkás: Bátorító nevelés címmel tartott elıadást.
Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
Március 1111-18. A nagyböjti tartós élelmiszergyőjtésének eredményeként összegyőlt 320 kg
adományt szétosztották a rászorulóik között.
Április 4. Húsvét alkalmából köszöntötték az idısek otthonában és a BV-ben lakókat
ajándékokkal.
Május 8. Az EU élelmiszersegély program
program keretében tartós élelmiszert osztottak. A 1087 kg
adományt 200 általuk támogatott rászoruló család kapta.
Október 17. Az EU élelmiszersegély program II. fordulójának keretében ismét osztottak
tartós élelmiszert. A 9205 kg adományt 237 általuk támogatott rászoruló család kapta.
November 10. Nagysikerő jótékonysági estet
est rendezett a Tücsök Zenés Színpad és Németh
Judit fellépésével. A bevételt karácsony szép megünneplésére fordítottuk céljaink szerint.
December
December 19. A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Szekszárd MJV Önkormányzata
támogatásával karácsonyi élelmiszer- és ajándékcsomagot juttatott el az általuk támogatott
szegényeknek.
December 20. Karácsony alkalmából köszöntötték az idısek otthonában és a BV-ben
lakókat ajándékokkal.
December 21. Az alapítvány hagyományaihoz híven adventi találkozót szervezett egyedül
élı, magányos nyugdíjasaiknak, akik közösségben szeretnék ünnepelni a karácsonyt.
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Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület
Január 21.
21.Az egyesület 13. alkalommal szervezte meg az alsóvárosiak találkozóját a Szent
László Szakképzı Iskolában megtartott jótékonysági bálo
bálon.
Április 23. Ünnepi közgyőlés a Wosinsky Közösségi Házban.
Június 22. A Szent János és Pál Kápolna Búcsúja, emléktábla avatás.
Augusztus 11.
11 Az újszegedi klub vendégsége Szekszárdon. A városnézést követıen a
belvárosi templomban közös szentmisén vettek részt, amelyen közremőködött a Liszt
Ferenc Pedagógus Kórus a Szekszárdi Kamarazenekar kíséretével.
Október 29.
29. „Volt egyszer egy Alsóváros”, Győjtımunkák bemutatása (Elekes
(
Eduárdné,
Deutsch Istvánné, Kovács Józsefné.)
Július 1.
Az Európai Unió támogatásával a dél-dunántúli régióban is elindította a Jogpont+
ingyenes jogi segítségnyújtást
segítségnyújtás a Munkástanácsok Országos Szövetsége.
Szövetsége Szekszárdon az
Arany János utca 17-23. számon fogadják a segítséget igénylıket.
Július 16.
A Béla király tér 6. sz. alatt megnyílt a Civil Információs Centrum.
Centrum A civil szervezetek
pályázati és forrásfeltáró tevékenységét segíteni hivatott Tolna megyei irodát a Lakható
Szekszárdért Egyesül
Egyesület
esül mőködteti, stratégiai együttmőködésben a FITTFITT-Fiatalok Tolnában
Tolnáért Egyesülettel.
Egyesület
Július 30.
30.- augusztus 3.
A Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes Központja 5. alkalommal rendezte meg Önkéntes
Táborát, ezúttal a bátaapáti Naspolya Hotelben és Fürdıházban. Az ötnapos szakmai és
szabadidıs programsor keretében tizenhét 8-14 év közötti gyermek ismerkedhetett a
szolidaritásra épülı önkéntesség kultúrájával és intézményrendszerével.
Szeptember 19.
A Garay János Gimnázium dísztermében a Szépítsük együtt Szekszárdot! program
keretében indított „Tiszta, rendezett, virágos porta” mozgalom díjkiosztó ünnepségét az
idén már 100 díjazott ingatlan tulajdonosa vehette át az elismerést.
Szeptember 18.
A Zöldtárs Alapítvány a Szekszárdi Klímakör támogatásával meghirdette a Mobilitás
hetét. Ezen belül az Autómentes napot, azaz kerékpáros túrát, amelynek 170 résztvevıje a
Luther térrıl indulva tette meg a 20 illetve 25 kilométeres távot. Szeptember 21-re pedig egy
sikeres Zsírégetı lösz-szurdik tanösvény gyalogtúrát szerveztek borkóstolóval.
Október 88-12.
12
Huszonkettedik alkalommal, ezúttal az idısödés és a generációk közötti szolidaritás évének
jegyében rendezte meg a Mentálhigiénés Mőhely a Pszichológiai Kultúra Hete címő
ismeretterjesztı elıadássorozatát a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek
Házában.
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November 16.
Kiállítással mutatkozott be a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak hálózatának
a
hálózatá
Béla király tér 6. számon található Tolna megyei irodája. A kiállítás anyagát a Bezerédj
Kastélyterápia Alapítvány Szedresi Speciális Gyermekotthon tanulóinak festményeibıl
válogatta Biszák László festımővész, aki a képzımővészeti terápiás csoporttal az otthon
megnyitása óta nagy odaadással foglalkozik.
November 24.
Az Újvárosi Római Katolikus Társaskör immár ötödik alkalommal rendezette meg a tagok
egész éves munkáját megköszönni hivatott disznótort. Az eseményen köszöntıt mondott
Gyurkovics János,
János a társaskör világi elnöke és Kıvári László, Szekszárd Város Gazdasági
és Pénzügyi Bizottságának elnöke, de vendégként jelen volt Csötönyi Sándor,
Sándor a Magyar
Ökölvívó Szövetség elnöke, dr. Tóth Gyula,
Gyula a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke és
dr. Horváth Kálmán önkormányzati képviselı is. Az asztali áldást Dallos Tamás diakónus
tartotta.
November 20.
A szekszárdi „Szelíd
Szelíd Ráktérítık Klubja”
Klubja megalakulása 15. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvényt tartott a Szent László TISZK-ben. A születésnapos szekszárdi klubot
Mikéné Bodor Mária a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke köszöntötte, és kiváló
klubvezetıi tevékenységéért Bal
Bali Erzsébetnek
Erzsébet átadta a szervezet díszoklevelét.
November 26.
Babits Mihály 129. születésnapján tartották meg az „ENCIÁN” Civil Szolgáltató Házban
a Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége és a Nık Szekszárdért Közhasznú
Egyesület az immár hagyományos versszeretıknek szervezett találkozóját. A közönség elé
lépett 30 versmondó között minden korosztály képviseltette magát. A találkozó résztvevıit
Tóthi Jánosné, a Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület elnöke köszöntötte, a versmondók
teljesítményét pedig Németh Judit elıadómővész, könyvtárigazgató méltatta és értékelte.
December 8.
8.
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a Kolping iskola dísztermében tartotta
az önkéntes véradók kitüntetését, ahol ünnepi mősor köszöntötték a megjelenteket.
Háromtucatnyian kaptak elismerést 30-90 szeres véradóként, míg Csapó Ferenc 101,
Szabácsy József 113, Keller Márton 116, Kardos Árpád pedig 148-szoros véradása
alkalmából kapott kitüntetést. „Véradóbarát Munkahely” elismerésben részesült a Tolna
Megyei Rendırkapitányság. A „Véradói Mozgalom Támogatásáért” járó kitüntetést kapott
a Kolping és a Babits Mihály Általános Iskola,
Iskola ahol már hagyomány a szülıi véradás.
Életmentı díjban részesült Puskás Etelka.
Etelka
December 12.
Ünnepi évadzárót tartott a három esztendeje a Mentálhigiénés Mőhelyben alakult SzılıSzılıSZEM Mozgalom,
Mozgalom a szekszárdi tanyák védelmére alakult civil szervezıdés, amely
megalakulása óta sikeres tevékenysége révén 90 százalékkal csökkentette a tanyabetörések
számát, a betörık okozta károk mértékét, ezzel máris országos hírnevet és elismertséget
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szerzett magának. A rendezvény díszvendége dr. Garamvölgyi László volt.
December 19.
A szekszárdi SPAR üzletben szervezett győjtés eredményeként mintegy kétszáz
ajándékcsomagot adtak át rászoruló családok, idıs emberek számára a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportjának munkatársai, az I. Béla Gimnázium diákjai,
illetve kollégistái. Az önkormányzat segítségével tartós élelmiszerekbıl összeállított
csomagok mellé, a lelkes diákok a sokgyermekes családoknak plüss állatokat, játékokat is
győjtöttek.
December 19.
A Szent Rita Katolikus Óvoda nagycsoportosai mutatták be betlehemes mősorukat a
SzekszárdSzekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör hetven éven felüliek számára rendezett
karácsonyi mősorán. A szép perceket követıen Gyurkovics János,
János a társaskör világi elnöke,
majd Horváth István polgármester köszöntötte a megjelent több mint száz szépkorút,
átadva egyben az önkormányzat ajándékait.
December 29.
A Zöldtárs Alapítvány a Tanösvény túra sikerén felbuzdulva óévbúcsúztató zsírégetı túrát
hirdetett a parásztai tanösvény útvonalán. A kezdeményezés, illetve a 11 kilométeres túra
ugyancsak szép számú érdeklıdıt vonzott..
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VII. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek
Március
Március 15.
A szekszárdi „Mondschein
Mondschein”
Mondschein” Német Nemzetiségi Kórus Bietigheim-Bissingenbe látogatott,
ahol a 150 éves testvérvárosi kórust köszöntötték.
Április 22.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és az Újvárosi Római Katolikus Társaskör
együtt rendezte meg borversenyét, amelyre 93 minta érkezett.
Május 22.
Három dél-tiroli szakember mutatta be azt a koncepciót, amely a magyarországi németek
oktatásügyének jövıképét vázolta fel az óvodától a felnıttképzésig, serkentve az
intézményeket saját koncepciója kialakítására. A továbbképzésen dr.
dr JózanJózan-Jilling Mihály,
Mihály
a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Csillagné Szánthó Polixéna,
Polixéna,
Szekszárd város humán bizottságának elnöke is megjelent.
Szeptember 1.
A Szekszárdi Sportközpontban
Sportközpontban nagy érdeklıdés mellett került megrendezésre a 20.
Országos Romanap, amelynek fıvédnöke Horváth István Szekszárd város polgármestere
volt. A színes és gazdag programban volt labdarúgótorna, fızıverseny, „habparti”
gyerekeknek, gálamősor és cigánybál. A Szekszárdi Civil Kerekasztal is képviseltette magát
a résztvevık között.
November 10.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület klubja novemberben Márton-napi családi
délutánt hirdetett a város kisiskolásainak a Cserkészházba. A terem zsúfolásig megtelt
gyerekekkel és érdeklıdı szülıkkel, akik láthattak filmet Szent Mártonról, rajzolhattak,
színezhettek, lámpást is készíthettek, de legfıként énekelhettek Keller Antal,
Antal a
„Mondchein” Kórus harmonikása kíséretével szép német dalokat.
December 9.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi
Nemzetiségi Egyesület és a Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat hagyományos gálamősort rendezett a Garay gimnázium dísztermében. A
megjelenteket dr. JózanJózan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
elnöke köszöntötte. Felléptek: a Wunderland és Wosinsky utcai táncos óvodások, a Dienes
Valéria Grundschule kórusa, tánccsoportja, színjátszói, a Babits Mihály Általános Iskola
kórusa, színjátszói, és a „Mondchein” kórus, akik az utolsó két számot közösen énekelték a
Babits és a Dienes iskola gyermekkórusával. A néhai Klézli János családja által alapított
„Ungarndeutscher Nachwuchs in Szekszárd”díjat,
három nyolcadik osztályos tanuló,
Szekszárd
Amma Zsófia (Dienes iskola), Sziegl Eszter (Babits iskola) és Hús Luca (Baka iskola)
érdemelte ki. A gálamősort a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekara zárta.
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December 10.
A korábban már Ausztriában, Romániában és Horvátországban minısült „Ifjú
Ifjú Szív
„Magyarországi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes,
Néptáncegyüttes egy csehországi nemzetközi
versenyen védte meg kiemelt minısítését. A versenyen cseh, szlovák és osztrák tánccsoportok
indultak, a magyar színeket a szekszárdiak képviselték.
December 17.
Megtartotta a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Önkormányza a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a által elıirt 2012. évi közmeghallgatását a polgármesteri
hivatalban.
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VIII. Egyházak
Január 8.
Istentisztelet keretében tette le Balázsi Zoltán lelkész és a közösség elıtt esküjét a
szekszárdi református gyülekezet újonnan megválasztott presbitériuma
presbitériuma.
ma Az egyházi
megbízatás 6 évre szól.
Január 17–
17–24.
6 alkalommal győltek össze az ökumenikus imahét alkalmain a baptista, evangélikus,
katolikus, metodista és református egyház tagjai a város templomaiban. Az imádságos hetet
a Pécsi Gospel Kórus koncertje zárta az evangélikus templomban.
Február 2.
Pont került a Szent József Iskolaközpont átadás-átvételére, amelynek során Udvardy
György pécsi megyéspüspök átadta az intézmény kulcsát Szabóné Varjas Ildikó
igazgatónak.
Május 19.
Több száz keresztény édesanya érkezett az országból a Szent Mónika Közösség
meghívására a belvárosi katolikus templomba.
A szentmisét dr. Udvardy György
templom
megyéspüspök celebrálta. A közösség városunkban 2010-ben alakult. Fıszervezıje Kirschné
Rajik Ágota.
Ágota A nap folyamán imádsággal, tanúság-tétellel, májusi litániával vált meghitté
az alkalom.
Május 26.
A szekszárdi evangélikusok csendes napja
napj volt Szálkán, Decsi-Kiss János jóvoltából a
mővésztelepen. A sokféle, gyermekeknek is szóló színes programból álló együttlétet
drámajáték és imádság zárta.
Szeptember 9.
A vasárnapi istentiszteleten köszöntek el a hívek a nyugállományba vonuló Balázsi
Zoltántól,
aki negyvenhat éves szolgálatából tizenkettıt a szekszárdi református
Zoltán
gyülekezet lelkipásztoraként töltött el. A gyülekezet részérıl Mészáros István gondnok, ıt
követıen Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese, majd végül Horváth
István polgármester köszönte meg Balázsi Zoltán áldozatos, az egész városra kiható
lelkipásztori munkáját.
Október 7.
Jótékony célú, zenés áhítatra hívta a Lemle Zoltán helyettesítı lelkipásztor és a Szekszárdi
Református Egyházközség Presbitériuma az érdeklıdıket a gyülekezet templomába. A
kivételes zenei élményrıl Környei gitártrió gondoskodott. A saját szerzeményeit is bemutató
gitármővész édesapa, Környei Miklós Pál, valamint a nemzetközi és hazai sikereket arató
Környei fiúk, Miklós és Attila a zenés áhítatot Mozart Polonézével zárta. A fellépık az
adományokat az egyházközség Bezerédj utcai közösségi házának felújítására ajánlották fel.
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Október
Október 19.
Protestáns-napi hangversenyt tartott a Gárdonyi Zoltán Református Együttes a szekszárdi
evangélikus templomban. A közel két évtizede mőködı kórust alapító Lemle Zoltán
Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas lelkipásztor áhítatot is tartott ezen a szép esten, ahol is
a Naszladi Judit vezényelte együttes a Kodály Zoltán VI. Magyar Kórusversenyre készülı
mősorát mutatta be a szekszárdi közönségnek.
Október 29.
Bíró László püspök Bacsmai László plébánossal közösen celebrált misét a halottak napjára
való lelki felkészülés jegyében a belvárosi templomban. A misét megelızıen a Szekszárd
Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület tagjai az Alsóvárosi temetıben, a
Baltavári család által felújított temetıi kápolna melletti keresztnél imádkoztak az
elhunytakért. A misét követıen a plébánia Wosinsky Közösségi Házában győltek össze a
hívık.
Október 31.
A reformáció emlékünnepének évfordulóján, a Luther téri evangélikus templomban tartott
ünnepi rendezvényen igét hirdetett Lemle Zoltán református- , áhítattal szolgált Sefcsik
Zoltán evangélikus lelkész. Közremőködött Németh Judit presbiter, Francsics Ildikó énekés Lozsányi Tamás zongoramővész
November 7.
Nagy figyelem és érdeklıdés kísérte dr.Udvardy
dr.Udvardy György pécsi megyéspüspök látogatását és
Egyházunk jövıje címő elıadását a SzekszárdSzekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskörben.
Társaskörben
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X. Sport
Január
Az 5 éve mőködı szekszárdi mőjégpálya lehetıségét kihasználva 2012-tıl új sportág
színesíti a megyeszékhely életét. Megalakult a Gemenci
Gemenci Sólymok Jégkorong
Jégkorong Szakosztály.
Szakosztály Az
egyesület elnöke Sándor Tamás, a szakosztály vezetıje Sáfrány Zsolt lett. Az egyesület a
Magyar Jégkorong Szövetség tagjaként mőködik. A munka eredményeként az évad végére 810 éves korosztályban 20, a 11-16 évesekbıl 25 fı lett az igazolt játékosok száma.
Bekapcsolódtak a másodosztályú vegyes 8 csapatos utánpótlás bajnokságba (Budapesti
Gepárd, Jászberény, Kiskırös, Baja, Sopron, Kazincbarcika, Pécs és Szekszárd), ahol a 6.
helyet szerezték meg.
A 17-18 évesek az V. Szekszárd Városi Amatır Jégkorong Bajnokságban indultak és
derekasan helytálltak a felnıtt mezınyben. A szekszárdi amatır játékos edzık mellett Bedı
Botond a székesfehérvári Jégkorong Akadémia B licences edzıje alkotja az edzıi stábot.
Február 17.
Kitüntetésben részesült életmővéért Török Sándorné diszkoszvetı, súlylökı atléta, a
Szekszárdi Atlétikai Klub,
Klub a Senior Klub alapítója, magyar és nemzetközi versenyek
eredményes versenyzıje.
.
Március 2.
A Szekszárdi Vízmő Kft.
Kft támogatása és a Sportélmény Alapítvány szervezı ereje jóvoltából
a Víz világnapján másodszorra is létrejött a SióSió-parti futóparti,
futóparti ahol 2,5, 5 és 10 km-es
távon mintegy 500 résztvevı élvezte a mozgás örömét.
Március 3.
A közkedvelt szekszárdi jégpályát a szezonban több mint 15 ezren keresték fel.
Március 18.
18.
A szekszárdi Kadarka Futóegyesület 6 tagja is rajthoz állt a Róma Marathonon,
s
Marathon
teljesítette a 42, 195 km hosszú távot, amelyen 14 ezer futó vett részt. A szekszárdi
sportemberek: Bátor Károly, Dobos Renáta, dr. Fenyvesi Tímea, Kárpáti József dr. Schranz
Róbert és dr. Zsigmond Árpád.
Március 31.
Pap Endre, a Szekszárdi AK SE középtávfutója országos bajnoki címet szerzett a 13
évesek között Székesfehérváron, a Kismaratoni Országos Bajnokságon.
Április 16.
16.
Nagy sikerrel rendezték meg a VI. Gróf Domaine Zichy futófesztivált,
futófesztivál amelynek
fıszervezıje ezúttal is Scherer Tamás, a Sportélmény Alapítvány létrehozója volt. A
rendezvény díszvendége Martinek János kétszeres olimpiai bajnok volt. 830 nevezıvel
rekordot értek el.
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Május 6.
3. alkalommal rajtolt a környék legnagyobb tömegsport rendezvénye, a Borvidék
Félmaraton. A regisztráltak száma meghaladta az ezret.
Május 1111-12.
Tornyai Richárd a Dunakiliti- Rajka közötti Kerékpáros Országúti Diákolimpia Országos
döntıjén második helyezést ért el.
Május 24.
Szekszárd
Szekszárd ismét 1. lett a Kihívás napján.
napján A sportnapon 9. alkalommal vehették át
kategóriájukban az országos legjobbnak járó címet.
Június 1616-17.
Szekszárdra költözött a hazai atlétikai elit. A sportág 117. nemzeti bajnokságának
városunk atlétikai centruma
centrum adott otthont, ahol versenyen kívül külföldi sportolók is
rajthoz álltak.
Június 28.
A Szekszárdi AK SE lány hétpróba csapata a Serdülı Összetett Országos Bajnokságon
második helyezést ért el. A csapat tagjai Adorján Fruzsina, Nemecskó Nóra és Marcsa
Stella.
Stella. Ugyanezen a bajnokságon Ludwig Róbert a 15 éves fiúk nyolcpróba versenyében
bronzérmet szerzett.
Június
-Máté Fanni a Baka István Általános Iskola tanulója Országos Atlétikai Diákolimpián az
kislabda-hajításban 53,85m-rel lett diákolimpia
iákolimpiai
iákolimpia bajnok. Eredménye alapján meghívást
kapott a korosztályos országos válogatott csapatba. A válogatott csapattal 2012
szeptemberében a VII. Nemzetközi Gyermek Atlétikai Versenyen, Varsóban, 8 nemzet
viadalán képviselte hazánkat, ahol kislabda-hajításban szintén diadalmaskodott 63 m-rel.
Testnevelı tanára: Enyedi Attila.
-Szintén a diákolimpián a Baka István Általános Iskola Götz Martin, Valkay Tamás,
Fehér Nándor és Major Péter összetételő csapata 4 x 100 m-es váltófutásban elsı, Fehér
Nándor magasugrásban 3. helyezett lett. Testnevelı tanár: Enyedi Attila, edzı: Gaál
László.
-Valkay Tamás a BIÁI tanulója az atlétika országos diákolimpián egyéni összetettben 2.
helyet szerzett. Új egyéni diákolimpiai csúccsal országos bajnok lett távolugrásban (586 cm)
és magasugrásban is (174 cm), és tagja volt a 4x100 m-es váltófutásban bajnok csapatnak is.
Eredményei alapján meghívást kapott a korosztályos országos válogatott csapatba. A
válogatott csapattal 2012 szeptemberében a VII. Nemzetközi Gyermek Atlétikai
Versenyen, Varsóban, 8 nemzet viadalán képviselte hazánkat, ahol magasugrásban 168 cmrel 2. helyezést ért el. Testnevelı tanára:: Enyedi Attila, edzıje: Gaál László.
László
-Horváth
Horváth Ádám az országos diákolimpián kajak sportágban Kajak-1 500 m 1. helyezés;
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Kajak-2 500 m 2. helyezés. Testnevelı tanára: Zalakovics Gábor, edzıje: Jámbor Attila
Kiss Balázs a Baka István Általános Iskola (BIÁI) a Kerékpár Országúti Országos
Bajnokság U13-as korosztályában 2. helyezést ért el. Felkészítı edzıje: Steig Gábor.
Istlstekker Zsolt BIÁI tanulója a Kerékpár Idıfutam Országos Bajnokságban, a Kerékpár
Országúti Országos Bajnokságban és a Kerékpár Hegyi Országos Bajnokságban egyaránt 2.
helyezést ért el. Felkészítı edzıje: Steig Gábor.
Az Atomerımő KSCKSC- nél folyó magas szintő szakmai munkát jelzi, hogy az U11-U18-as
korosztályok szinte évrıl évre résztvevıi az országos döntınek. 2012-ben az U14-es
együttes a Vasas és a Sopron akadémiái mögött a bronzérmet szerezte meg Harsányi Mária
irányításával.
Július 2525-27.
Nyíregyházán rendezték meg az Ifjúsági, Junior, U23 Országos Bajnokságot atlétikában,
ahol Németh Zoltán a Szekszárdi AK SE versenyzıje az U23-as fiúk magasugrásában 200
cm-es teljesítménnyel harmadik helyezést szerzett.
Augusztus 31.
31.- szeptember 1.
A Sportélmény Alapítvány elsı alkalommal szervezte meg a Szekszárdi Atlétikai
Fesztivált az Atlétikai Centrumban, amelyen vendégül láttak 11 atlétát testvérvárosunkból
Bietigheim-Bissingenbıl.
Szeptember 15.
Németh Zoltán a Szekszárdi AK SE magasugrója másodszor is magára húzhatta a címeres
mezt. Csehországban képviselte hazánkat az U23-as válogatott viadalon.
Szeptember
Szeptember 2222-23.
Tatabányán került sor az atléták Serdülı Országos Bajnokságára. A Szekszárdi AK SE
versenyzıi két bronzérmet szereztek: Pusztai Petra a 13 éves lányok gerelyhajításában,
Ludwig Róbert a 15 éves fiúk 100 méteres gátfutásában lett harmadik.
Szeptember 27.
Erdélyi Zoltán, a Szekszárdi AK SE magasugrója 200 cm-es eredménnyel beállította az
ifjúsági megye csúcsot.
Október 66-7.
Az Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságon a Szekszárdi AK SE serdülı gerelyhajító
Adorján Fruzsina, Pusztai Petra, Nemecskó Nóra, Máté Fanni, Marcsa Stella összeállítású
csapata második, a juniorok mezınyében az Erdélyi Zoltán, Kecskés Máté, Söptei Tamás,
Szoboszlai Gergı,
Gergı, Nyisztor Péter összeállítású magasugró csapata harmadik lett.
Október 10.
-A Puskás Ferenc Stadionban lebonyolított Atlétikai Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó
csapatbajnokság V-VI. korcsoport országos döntıjében az I. Béla Gimnázium Erdélyi
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Zoltán, Kalmár Zsombor, Nyisztor
Nyisztor Péter és Szoboszlai Gergı összeállítású csapata
magasugrásban harmadik helyezést ért el.
- Puskás Ferenc Stadionban lebonyolított Atlétikai Diákolimpia Ügyességi és Váltófutó
csapatbajnokság V-VI. korcsoport országos döntıjében a Garay János Gimnázium Szakál
Enikı, Szabó Dorina, Benes Zita, Pécsi Dorottya, Pusztai Petra összetételő csapata
gerelyhajításban második helyet szerzett. Felkészítık: Radva Dóra, Csirzó Zoltán,Móra
Zoltán.
November
Az atlétika szakma nagy elismerését vívta ki az V.. Baron von Twickel
Twickel mezeifutóversenysorozat döntıje Sötétvölgyben. A Sportélmény Alapítvány által frappánsan
megrendezett verseny egyben a Sport XXI. program Dél-Dunántúli Regionális versenye és a
Mezei EB válogató versenye is volt.
A Judo U-15 Világkupán 60 kg-os kategóriában Sárecz Márton harmadik lett. A Serdülı
Magyar Bajnokságon Sárecz Márton második, 50 kg-os kategóriában Berlinger Gábor
harmadik helyet szerzett. A Garay János Gimnáziumban tanuló sportolók edzıje Szepesi
József
A Judo Ifjúsági CSB elsı helyezettje a Gemenc JC Berlinger Gábor, Hunyadi Bence, Mátics
Balázs, Molnár András, Sáresz Márton, Szabó Ákos összetételő, a Garay gimnázium
tanulóiból álló csapata. Edzı: Szepesi József
József.
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XI. Díjak, elismerések
A 2012. évi Magyar Amatır Barista Bajnokságon felnıtt mezınyben Tóth Márk a Baka
iskola tanulója 11 évesen lett magyar bajnok. Az amatırök versenyét a profi baristák
országos bajnokságával együtt rendezik meg minden évben. A versenyzıknek 12 perc alatt
kell elkészíteniük 2 eszpresszót, 2 cappuccinót és 2 kreatív, saját kávéitalt 5 fıs érzékszervi
és szakmai zsőri elıtt
Március 2.
Miniszteri elismerésben részesült Gerhátné dr. Péter Mária,
Mária a kormányhivatal hatósági
fıosztályvezetıje, aki tevékenyen részt vett a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ
létrehozásához.
Március 9.
„Tolna Megye Legeredményesebb Általános Iskolája” vándorserleget 9. alkalommal nyerte el
a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule.
Grundschule
Március 15.
Kossuth-díj
Kossuth díjat
díj vehetett át Sebı Ferenc szekszárdi születéső zeneszerzı, zenetudós, a
magyarországi táncház-mozgalom egyik elindítója, a Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem
egyetemi tanára.
Április 20.
A Rendırség napja alkalmából a megyei önkormányzat és a fıkapitány által alapított
díjakat adtak át. A megjelent rendıri vezetık mellett Tóth Ferenc kormánymegbízott, dr.
Puskás Imre megyei közgyőlési elnök és Ács Rezsı alpolgármester vett részt az ünnepségen.
Az Év rendıre elismerı díjat dr. Buda Bernadett, és Csorba Szilárd ırnagyok, valamint
Trucza Szabolcs százados érdemelte ki.
Április
Április
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden év tavaszán Kamarai Nívódíjjal
Nívódíj
jutalmazza azokat a vállalkozókat, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Tolna megye
gazdaságának növekedéséhez. A díjat természetesen a megyeszékhelyen, Szekszárdon adják
át, mert itt mőködik Tolna megye vállalkozásainak negyven százaléka. Tavaly négy
vállalkozó részesült elismerésben, akik közül kettı tényleges „érdekeltséggel” is rendelkezik a
megyeszékhelyen, hiszen az egyikük Merkl Krisztina több CBA boltot is mőködtet, míg a
Hámori Építész Iroda Kft. szintén megtalálható Szekszárdon.
Az SZ+C Stúdió Kft. A Magyar Termék Nagydíj pályázaton „Életminıség javítására
szolgáló termék, szolgáltatások” fıcsoportban, a „Munkatársak testi-lelki-szellemi
megújulását segítı szolgáltatáscsomag” létrehozásáért elnyerte a Magyar Termék Nagydíj
kitüntetı címet.
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Május 18.
„Múzeumbarát Iskola” díjat nyerte el a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule.
Május 30.
Häfner Adél kapta a Pädagoge des Jahres 2012 díjat. A Wunderland Kindergarten
Kindergarten
óvodapedagógusát a Szekszárdi Német Önkormányzat tüntette ki.
Június 1.
A Magyar Jogászegylet Tolna Megyei Szervezete jogásznapi összejövetelén Tóth Ferenc
kormánymegbízott jelenlétében került sor a megyei egylet által alapított Perczel BélaBéla-díj
átadására, amelyet Eszteriné dr. Faragó Mária
Mária, a megyei gyámhivatal nyugalmazott
vezetıjének ítéltek oda.
Augusztus 20.
Szent István napján ünnepi külsıségek között a Garay János Gimnázium dísztermében
Horváth István polgármester átadta a lakosság, a civil szervezetek által javasolt és a
közgyőlés határozatával Szekszárd fejlıdéséért, ismertségének növeléséért végzett
kimagasló munka elismeréseként a város díjait. Valamennyi díjazott egy videofilmes
összeállításban mutatkozott be, vallott tevékenységérıl, Szekszárdhoz kötıdésérıl.
Ezen ünnepség keretében történt meg a január 18-i közgyőlési döntés „Az Év Bortermelıje
Magyarországon” díjat elnyerı és ezzel Szekszárd Történelmi Borvidék jó hírét öregbítı
személyeknek Szekszárd Város Díszpolgára cím adományozása.
-Vesztergombi Ferenc (Szekszárd, 1948.) A Garay gimnáziumban érettségizett. 1970-ben
elvégezte a Kecskeméti Kertészeti Fıiskolát. Volt Csemın pincemester, pincevezetı,
Szekszárdon a MG. Kombinátnál fıborász, majd az Aliscavin termelési igazgatója. A
Vesztergombi Pince tulajdonosaként 1993-ban elnyerte az Év Borásza címet.
-Takler Ferenc (Szekszárd, 1950.) gépésztechnikus. A Takler-család már a 18. század óta
foglalkozik szılımőveléssel. İ 1960-as évek végétıl kezdett borászkodni, fıállásban 1987
óta. 2004-ben ıt választotta az Év Borászának a 116 tagú Magyar Borakadémia .
-Vida Péter (Csorna, 1953.) A Rózsa Ferenc Szakközépiskolában érettségizett, majd 1974ben a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses Meliorációs Fıiskolai Karán szerzett
diplomát. 1974-1995 között az Aranyfürt MGSz-nél dolgozott. Ezt követıen létrehozta a
Vida szılıbirtokot. 2010-tıl tagja a Magyar Bor Akadémiának. 2011-ben nyerte el az Év
Borásza országos címet
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:
-Tarr János , a Tarr
Tarr Kft. ügyvezetı igazgatója. Az 1990-ben Szekszárdon és Dombóváron
indult vállalkozás napjainkra hét dunántúli megyében és Bács-Kiskunban összesen 200
településen mintegy 100 000 ügyfelet lát el és Magyarország legnagyobb 100%-ban magyar
tulajdonú távközlési szolgáltatója.
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Rendszeres támogatója a megyeszékhely rendezvényeinek.
- Varga József a TolnAgro Kft.
Kft. ügyvezetıje. A TolnAgro Kft. a Dél-Dunántúl két sikeres
állatgyógyszer-forgalmazója, a Tolnavet Kft. és az Agrovet Kft. egyesülésével 1996-ban
alakult meg Szekszárdon. Szekszárd és Tolna megye egyik legnagyobb forgalmú cégének
számít, saját területükön pedig országosan is piacvezetık. Képviselıi hálózatuk az egész
országot lefedi, partnereiket pedig szaktanácsadók segítik és látják el tanácsokkal,
információkkal a legfrissebb újdonságokról, termékekrıl. 2010-ben a cég Szekszárd javáért
kitüntetést kapott.
Közjóért díjat és a vele járó emlékplakettet kapta:
-Dr.
Dr. Vastag Oszkár (Keszthely, 1945.) 1970-ben Pécsett szerzett orvosi diplomát. 19701979 között a POTE szemészeti klinikájának tanársegéde. 1979-tıl a Tolna Megyei Balassa
János Kórház szemészeti osztályának osztályvezetı fıorvosa. Megyei szemész
szakfelügyelı fıorvos. Nyolc éven át orvos-igazgató-helyettes volt. A gyermekszemészeti
ellátás megszervezıje, a szemészeti mikrosebészet, a mőlencse-beültetéses hályogmőtét,
szemfenéki angiográfia és a szemészeti léserkezelés megyei bevezetıje.
-Kovács
Kovács József (Dormánd, 1950.) Közgazdasági Egyetemet végzett. Fıbb munkahelyei:
Bajai ÁG, Szekszárdi ÁG (1972-1974). Hıgyészi Állami gazdaság igazgatója (1974-1994).
Volt fıkönyvelı, alpolgármester. 1995-tıl az OTP a szekszárdi igazgatósága helyettes
vezetıje, majd az OTP Bank Nyrt. Szekszárdi fiókjának igazgatója.
-- id .Márkvárt
Márkvárt János a Márkvárt családi Pincészet alapítója, aki családi pincészetükben
több évtizede foglalkozik bortermeléssel és generációról generációra adja tovább a
mesterséget. 1996-ban alakították ki új pincészetüket és mintegy 10 hektáros területen
termesztik a Szekszárdra jellemzı vörös- és fehérboraikat. Számos hazai és nemzetközi
elismerés mellett a 2009-es kadarkájuk a „Szekszárd Város Bora 2011”címet is elnyerte.
Posztumusz Közjóért kitüntetı díjat és a vele járó emlékplakettet kapott
-Kirsch János diakónus, az újvárosi plébánia igazgatója 16 évi szekszárdi szolgálat után
tért örök nyugalomra. A 6 gyermekét nevelı édesapa a keresztény és polgári értékek
elkötelezett híve volt. "Kettıs állampolgár" -nak vallotta magát: legfıbb életcéljának a földi
és égi haza szolgálatát tekintette. Igény szerint eszperantó nyelven is prédikált, illetve
publikált, több mint három évtizeden keresztül vett részt az eszperantó mozgalomban. A
kitüntetést felesége Kirschné Rojik Ágota vette át.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Szekszárd gazdasági fejlıdését segítı kiemelkedı
munkája elismeréseként Szekszárd Javáért kitüntetı címet adományozott, valamint
feljogosította a Szekszárd Javáért Logó használatára a következı cégeket:
- Ferropatent Zrt. Az 1992-ben létesített vállalkozás Szekszárd legnagyobb vas- és
fémáru, szerelési, főtési berendezés nagykereskedelmével foglalkozó cége. Jelenleg a hatvan
fıvel dolgozó társaságuk árbevétele több mint 8 milliárd forint, évente 50.000 tonna
anyagot értékesítenek. Évtizedek óta a városi sportegyesületek kiemelt támogatója.
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- Heimann Építıipari és Kereskedelmi Kft. építıipari kivitelezéssel, építészeti tervezéssel,
kupolák, borturizmus borozók, fogadók, borospincék építésével, fuvarozással foglalkozó
szolgáltatás. A legnagyobb szekszárdi pincészetek, borturisztikai attrakciók
kivitelezıjeként az egész országban öregbítik városunk hírnevét.
-Meridián Mérnöki Iroda Kft. fı munkaterülete geodéziai tervezési térképek készítése,
közmőhálózatok felmérése, földmérési munkák . Az elızı években az M6-os autópálya teljes
nyomvonalának régészeti feltárásai során végeztek geodéziai és térinformatikai feladatokat,
rendszeres támogatói és segítıi szekszárdi rendezvényeknek, programoknak.
„A Szeksz
Szekszárdi
kszárdi Németségért – Klézli JánosJános-díj“ elnevezéssel alapított nívódíját a Szekszárdi
Német Kisebbségi Önkormányzat. A díjat dr. JózanJózan-Jilling Mihály a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke adta át Farkas Pálnénak,
a Dienes Valéria Általános
Pálné
Iskola igazgatójának A kitüntetett számos érdeme mellett nyelvoktató munkájával és a
Pünkösdi Fesztivál gyermektánc találkozójának 20 éven át tartó koordinálásával érdemelte
ki e megtisztelı címet.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Roma Nívódíját Horváth
Horváth Ferenc vállalkozó
kapta közismert szociális és társadalmi érzékenységéért, valamint a Kis Dankó
futballcsapat mecénásaként kifejtett munkájáért.
Augusztus 20.
20
Az Újvárosi Római Katolikus Társaskörben, a 2011-ben alapított Horváth Károly Esperes
Díjat, Horváth István polgármester, az Újváros egykori önkormányzati képviselıje kapta
több évtizedes segítıkész munkája elismeréséül.
Amrein Károly,
Károly a Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója a Honvédelemért Érem Kitüntetı
Cím I. osztályú fokozatának lett tulajdonosa. Rimai Rudolf, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság igazgatója a Honvédelemért Érem Kitüntetı Cím II.
osztályú fokozatát vehette át augusztus 20-án a fıvárosban Hende Csaba honvédelmi
minisztertıl. Péti Zoltánt, a Tolna Megyei Kormányhivatal humánpolitikai
fıosztályvezetıjét pedig ugyanezen alkalomból dr. Navracsics Tibor miniszterelnökhelyettes részesítette miniszteri elismerésben.
Augusztus 24.
Patkó Sándor okleveles építészmérnök, Tolna megye nyugalmazott fıépítésze életmődíjat
vehetett át a Makón megrendezett XVII. Országos Fıépítész Konferencián.
Augusztus 30.
A Mészáros Pál és fia, Péter által vezetett Mészáros Borházat
Borház választotta 2012-ben az Év
Pincészetévé
Pincészetév a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia és a Magyar
Szılı- és Bortermelık Szövetsége.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyőlése döntése alapján Dr. Puskás Imre elnök,
Lázár
e
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János államtitkár jelenlétében a Szekszárdon a megyenapi ünnepi közgyőlésén adta át a
következı kitüntetéseket:
Beszédes JózsefJózsef-díjat kapott
Dr. Balassa Mária nyugalmazott törvényszéki tanácselnök a fiatalkorúak büntetıügyeiben
való alapos munkavégzése, bírósági elnökként tanúsított segítıkész, példamutató
magatartása, magas szakmai szinten végzett tanácsvezetı bírói tevékenysége elismeréséül.
Tolna Megye Kiváló
Kiváló Közalkalmazottja
díjban részesült Scherer Tamás a Tolna megyei diáksport mozgalomban végzett munkája,
testnevelı tanárként következetes pedagógiai tevékenysége, az iskolai csapat országos
vetélkedın elért kimagasló helyezésében vállalt szerepe, atlétaedzıként az utánpótlás
nevelése terén elért eredménye,a Sportélmény Alapítvány létrehozásában és mőködtetésében
játszott szerepe elismeréseként.
Szeptember
Szeptember 8.
8.
-A honismereti mozgalomban kifejtett több évtizedes munkájának elismeréseként az
Országos Honismereti Szövetség Honismereti Munkáért Emlékérmében
Emlékérmé részesült dr. Dobos
Gyula történész, ny. levéltárigazgató, az EAMHE elnökségi tagja. Honismereti munkáért
oklevelet
oklevelet kapott Decsi Kiss
Kiss János népmővelı-újságíró és Horváth
Horváth Endre ny. mérnök. A
kitüntetéseket Bartha Éva az Országos Honismereti Szövetség titkára adta át.
-A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Egyed AntalAntal-díját
díj kapta Kovácsné
Lengyel Klára, az Alsóvárosi r. k. Egyesület elnöke.
Október 13.
-Dr
Dr.
Dr. Kiss Mihály, a Balassa János Kórház ideggyógyászati osztályának fıorvosa, 40 éves
munkássága elismeréseként megkapta a BatthyányBatthyány-Strattmann László díjat,
díj
-Dr. Bíró Zsuzsanna, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat fıorvosa, az emberi erıforrások
minisztere 2012. évi díszoklevelében részesült.
-Dr. Kutas Mária, a szocioterápiás és rehabilitációs osztály osztályvezetı fıorvosa, az
emberi erıforrások minisztere Pro SanitateSanitate-díját
díj vehette át.
-Miniszteri Dicséretben részesült Novák Lászlóné, Nemesné Izsák Tünde,
Tünde, Palotás Ferencné
és Szamek Lászlóné.
Lászlóné.
-Balassa
Balassa János díjat
díja kapott: Hatvani Istvánné (ny. kórházlelkész), dr. Rausch Ágota
fıorvos, dr. Kis Ernı fıorvos,
fıorvos dr. Gyıri Attila fıorvos, dr. Tillmann József fıorvos, Mohar
Istvánné szakasszisztens, Szalontai Józsefné
Józsefné asszisztens, Szeriné Kemény Veronika mőtıs
szakasszisztens, Terjék Mihályné szakasszisztens, Klamár Gábor kımőves-karbantartó és
Máthé Dénes kımőves-bádogos.
-A MESZK Semmelweis-díját Gasz Ildikó osztályvezetı ápoló kapta.
Október 16.
A munkatársak testi-lelki-szellemi megújulását segítı szolgáltatáscsomagjával nyerte el
idén a Magyar Termék Nagydíjat az Sz+C Stúdió Kft. Az építıanyag-kereskedelemmel és
építıipari kivitelezéssel foglalkozó közismerten sikeres szekszárdi cég vezetıi a
Parlamentben vehették át az elismerést.
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Október 23.
Fetzer Lırinc az idei 1956-os évfordulón a harmadosztályú Honvédelemért kitüntetı címet
vehette át Hende Csaba honvédelmi minisztertıl.
Október 23.
Dr. Tollár Tibor, özv. Bencze Sándorné és Darvas Ferenc vehette át a POFOSZ „Világító
Forradalmunk Lángja” kitüntetését, Kovács János nyugalmazott állományú alezredes,
nemzetır vezérırnagy a szervezet arany érdemjelvényét kapta.
November 9.
Dr. Klein Ágnes fıiskolai docens kapta idén a PTE Illyés Gyula Kara
Kar által adományozott
IllyésIllyés-plakett I. fokozatát.
fokozat A plakett II. fokozatát Keinráth Adrienn a Dékáni Hivatal
munkaügyi elıadója vehette át. Az Illyés-plakett Társadalmi Kapcsolatok fokozatát
fokozat
Horváth István polgármesternek adta át Dr. Horváth Béla dékán.
November 23.
A VOSZ megyei szervezetének döntése alapján idén az Év vállalkozója megyei díját.
díj
Schmidt Gyızı,
Gyızı a borkereskedelemmel foglalkozó Danubiana Kft. ügyvezetıje, Szabó
Ferenc, az épületek villamos kivitelezését végzı Sinus-Elektro Kft. ügyvezetıje érdemelte
ki. Az elmúlt évhez hasonlóan az Erste Bank idén is felajánlott egy Év megyei vállalkozója
különdíjat,
amelyet ezúttal Friedmann Tamás, a Plan-Éta Építı és Vállalkozó Kft.
különdí
ügyvezetıje vehetett át.
November 23.
-A VOSZ Tolna Megyei Elnökségének döntése alapján Kis Pál István költı, szépíró kapta
magyar irodalom kategóriában a megyei Prima
Primama-díjat.
díj
-A Vállalkozók Országos Szövetsége Tolna megyei Elnökségének döntése alapján a sport
kategória megyei Prima
Horváth Ferenc,
Primama-díjasa
díjas
Ferenc, a vállalkozóként is igen sikeres
sportszervezı és sportmenedzser lett.
December 7.
Horváth Ferenc, a korábbi szekszárdi sportvezetı, klubelnök, aki az elmúlt évtizedben
ismert hazai vállalkozó lett. a Mővészetek Palotájában rendezett a Vállalkozók Napján, a
Nemzetgazdasági Minisztérium által adományozott Magyar Gazdaságért Díjat
Díj kapta meg
tevékenységének elismeréseként.
-Ugyancsak a Vállalkozók Napján kapta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar
Gazdaságért Díját Szabó Sándor,
Sándor a Ferropatent Zrt. elnök-vezérigazgatója, akinek a húsz
éve alapított, vaskereskedelemmel foglalkozó cége mára az ország egyik legismertebb
vállalkozása lett.
- Vállalkozók Napján lett az Év vállalkozója
vállalkozója Rábóczki Péter a Sió-Trans Kft. a közúti
szállítással foglalkozó cég vezetıje, aki a Mővészetek Palotájában Demján Sándortól, a
VOSZ elnökétıl vehette át az elismerést.
-Szintén a Mővészetek Palotájában vehette át Mancsi János,
János a Mancsi Kft. tulajdonosügyvezetıje a Magyar Közúti Fuvarozók elismerését kifejezı díjat.
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December 25.
Gáti Zoltán alezredes, a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság nyugalmazott osztályvezetıje
részesült idén a Magyar Bőnüldözık Szakmai Egyesülete legmagasabb szintő szakmai
elismerésében.
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XII. Emlékezések, évfordulók
Január 12.
A II. világháborús emlékmőnél kegyeleti megemlékezést tartottak a doni áttörés 69.
évfordulóján,
évfordulóján amelyen Szekszárd megyei Jogú Város nevében Csillagné Szánthó Polixéna
idézte fel a tragikus eseményeket. A Magyar Nemzetırség Országos Szövetségének Katonai
Hagyományırzı Tagozata, a Honvéd Hagyományırzı Egyesület Szekszárd
Szekszárd Városi
Szervezete, civil szervezetek és a lakosság vett részt az eseményen. A mővelıdési ház
szervezésében a Garay János Gimnázium diákjai szavalattal, Balázsi Zoltán református
lelkész imával emlékezett az elhunytak hısi helytállására, majd koszorúzásra került sor.
Február 24.
100. születésnapját
születésnap ünnepelte Koncsal Jánosné,
Jánosné akit népes családja után Horváth István
polgármester is virággal köszöntött.
Május 29.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr. Haag Éva és Kıvári László
koszorúzott katonai tiszteletadás mellett a Magyar Hısök Emlékünnepén az I. és II.
világháborús emlékmőveknél. Koszorút helyezett el a Honvéd Hagyományırzı Egyesület
Szekszárdi Szervezete,
Szervezete a Schola Caritatis Cserkészcsapat, a civil szervezetek és a város
lakossága is.
Június 4.
A Nemzeti összetartozás napján több százan emlékeztek meg a trianoni békediktátum 92.
évfordulójáról, amelyen beszédet mondott Ács Rezsı alpolgármester, közremőködtek a
Garay János Gimnázium diákjai. Az ünnepség után a résztvevık gyertyát gyújtottak az
Országzászlónál.
Szeptember 14.
Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a szekszárdi Szent József Iskolaközpont
Szent Rita katolikus óvodája.
óvodáj A felújított épületet dr. Udvardy György megyéspüspök
áldotta meg. Az óvodába járó gyermekek ünnepi mősora után pedig a belvárosi templomban
celebrált hálaadó szentmisét a megyéspüspök.

Szeptember 27.
A szekszárdi születéső Baka István költı, mőfordító nevét 2009 óta viselı általános iskola
az idén is több napos rendezvénysorozattal emlékezett névadójára. Az emlékhét
programjában szerepelt koszorúzás, irodalmi verseny, rendhagyó irodalomóra a Darázsszonettekrıl Kis Pál István vezetésével, és versillusztrációs kiállítás az iskola tanulóinak
mőveibıl.
Október 5.
A Béla király téri ‘48-as emlékmőnél tartott megemlékezésen a Babits Mihály Általános
Iskola tanulóinak
ünnepi mősorával tisztelgett a város az aradi vértanúk emléke. A mősort
t
követıen az önkormányzat, a város intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek
57

képviselıi koszorúztak az aradi mártírokra emlékezve.
Október 5.
Tizenöt éve kezdte meg mőködését a Jürgenhake Magyarország Kft. Szekszárdon, illetve
annak jogelıdje İcsényben. A jubileum apropóján nagyszabású ünnepségre került sor a cég
szekszárdi telephelyén, ahol együtt ünnepelt a tulajdonos, a cégvezetés és a kft. közel 300
dolgozója.
Október 8.
Garay János költı születésének 200. évfordulója alkalmából Budapesten, a Fiumei úti
sírkertben (Kerepesi temetıben) tartottak megemlékezést a költı tisztelıi, akik között
képviseltette magát az önkormányzat, a Garay nevét viselı általános és középiskola, a
megyei könyvtár, múzeum és a honismereti egyesület is. A Magyar Újságírók Közösségét dr.
Kelényi István,
István a Garays Öregdiákok közösségét Milotai Júlia és Író Lajos képviselte. A
költı síremléke felett Csillagné Szánthó Polixéna, Szekszárd város Humán Bizottságának
elnöke mondott emlékbeszédet
Október 9.
Szekszárdon az alsóvárosi temetıben a Garay család sírkertje mellett Kaczián János,
János, a
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke mondott beszédet, majd a
résztvevık elhelyezték virágaikat a közelmúltban felújított emlékhelyen.
Október 10.
Délelıtt a nevét viselı Gimnázium dísztermében Garay János „az ember és hő honfi” címmel
az iskola diákjainak zenés irodalmi mősorát láthatták, hallhatták az érdeklıdık. Az
Anducska Adrienn, dr. Gesztesi Enikı és Lányi Péter szerkesztette mősort Báló Marianna
Marianna
rendezte. A mősorban közremőködött Nádasi Lili, Vétek Bence, Miklós Patrik, Deák
Norbert, Takács Noémi, Huszárik Márton, Pacheco Ana Esther,
Esther, Kiss Norbert, Loboda
Lilla, Pravetz Diána, Barsi Orsolya, Szanyó Veronika, Elblinger Zsuzsanna, Pató Lili,
Márton Balázs, Kiss Norbert, Malustyik Brigitta, Pap Péter és Lányi Péter. Az
összeállítást követıen Heilmann Józsefné igazgató és Horváth István
István polgármester
köszöntötte az emlékezıket, majd Kaczián János és Rigó Béla író elıadásait hallgathatta
meg a közönség. A gimnázium diákjai késıbb a Garay általános iskola tanulóinak is
elıadták mősorukat.
Délután a Garay általános iskola rajzpályázatára
rajzpályázatá beküldött több mint háromszáz
pályamunkából válogatott kiállítás nyílt a polgármesteri hivatalban. A rajzokat a megye
általános iskoláiból, és a szekszárdin kívül az ország egyetlen Garay János Általános
Iskolájából, Fótról küldték be a Garay-mővek illusztrálására vállalkozó tanulók.
Ugyancsak az emléknap délutánján Garay 200 címmel kiállítás nyílt a megyei könyvtárban
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából. A tárlatot Lovas Csilla és Frankné Sági
Apollónia rendezte.
Este hat órakor kezdıdött a Garay gimnázium dísztermében ünnepi hangverseny a Garay
általános iskola, Liszt Ferenc zeneiskolájának tanárai és az Ungaresca Consort együttes
fellépésével. Közremőködött Orbán György elıadómővész és Huszárik Márton tanuló
verbunkossal.
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A Garay emléknapot a fáklyás koszorúzás zárta a Gagliarda Kamarakórus, a Liszt Ferenc
Pedagógus Kórus, a Szekszárdi Madrigálkórus, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes valamint Csötönyi László és Pócs Margit közremőködésével.
Október 15.
Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte Szekszárd elsı idısek napközije, a
jelenlegi Pollack utcai nyugdíjasklub.
nyugdíjasklub Ez alkalomból megemlékeztek a többi jubiláló
intézményrıl is hiszen, a Mikes utcai klub 30, a Kadarka ápoló otthon és a Szent Istvánházi klub 15-15, a „Kis Mérey” otthon 10 éves volt az idén.
Október 23.
Az idén „Köszönet a hısöknek” mottóval rendezte meg a város az 1956-os forradalom 56.
évfordulójának Emlékünnepét. A program délelıtt 10 órakor a POFOSZ Tolna Megyei
Szervezetének
Szervezeté megemlékezésével kezdıdött a városházán, amelynek aulájában a résztvevık
megkoszorúzták az emléktáblát. A Szent István téren az Alisca Brass Band fogadta
térzenével az ünneplıket, ahol 11 órakor vette kezdetét a megemlékezés. Horváth István
polgármester ünnepi beszédét „Az én ötvenhatom” címmel Buda Ferenc verseibıl készült
zenés irodalmi összeállítás követte az I. Béla Gimnázium diákjainak
elıadásában. Ezt
diákjai
követte az egyházak ünnepi áldása és a koszorúzás. Az emlékünnep záróaktusa 16 órától a
Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye volt a Vármegyeháza dísztermében.
November 4.
A Szent István téri emlékmőnél gyertyagyújtással emlékeztek meg városunk lakói az 1956os forradalom és szabadságharc leverésének 56. évfordulójáról. Az önkormányzat
képviseletében dr. Haag Éva és Ács Rezsı alpolgármesterek, Csillagné Szánthó Polixéna,
Máté Péter és Lemle Béláné gyújtott mécsest az emlékmőnél.
November 5.
Garay János és kora - mőfajok, hangulatok versben és zenében címet kapta Haugh Béla:
Vitéz Háry János hıstettei címő könyve hasonmás kiadásának könyvbemutatója, amelyet a
Szekszárdi Madrigálkórus és vendégei közremőködésével tartottak a PTE IGYFK
aulájában.
November 9.
A megemlékezésekhez kapcsolódva kamara kiállítás megnyitásával emlékezett Garay
Jánosra a Tolna Megyei Levéltár.
Levéltár
November 13.
Garay 200 címmel vers- és prózamondó versenyt rendezett 25 résztvevıvel az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár a gyermekkönyvtárában.
December 7.
Nyitott Világ Alapítvány fennállásának 15. évfordulóját a Vármegyeháza dísztermében
ünnepelte, ahol egykori diákok és szüleik emlékeztek vissza. Szekszárd város
Önkormányzata elismerte és méltatta eddigi tevékenységüket.
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December 55-6.
Kettıs jubileumot ünnepelt az I. Béla Gimnázium idei Béla-napi rendezvényeivel.
Negyvenöt éve, 1967-ben indult el ugyanis a szakközépiskolai képzés – többek között
szılész-borász szakon is – az 1970-tıl 1991-ig Rózsa Ferenc nevét viselı intézményben.
1992-ben megindult a gimnáziumi képzés az 1993-ban I. Béla nevét felvevı intézményben.
Négy éve már nincs szakképzés a gimnáziumban, amelyhez egyébként óvoda, általános
iskola és kollégium is, összesen mintegy 900 gyermek és több mint száz alkalmazott
tartozik.
December 9.
A Szent László Szakképzı Iskola székhely intézményének történelem munkaközössége a
Vármegyeháza dísztermében rendezte meg a hagyományos Szakály Ferenc történelmi
emlékversenyt.
emlékversenyt A „lovagi tornán” 18 csapat képviseltette magát, Bonyhádról, Faddról,
Hıgyészrıl, Gerjenbıl, Tevelrıl, Tolnáról, Nagydorogról, Kajdacsról és Szekszárdról is
érkeztek.
December 13.
Tormay Béla nevét vette fel a Tolna Megyei Kormányhivatal ÉlelmiszerláncÉlelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság elıadóterme abból az alkalomból, hogy évzáró Tormay Béla
Emlékülést rendeztek a szekszárdi intézményben.

60

XIII. Neves halottaink
Szeptember 22.
Török Sándorné született Gyırffy Mária:
1935- Szekszárd, 2012. szeptember
Mária: (Szekszárd,
(
22.) Tolna megye atlétikai életének évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt. Aktív
versenyzıi pályáját követıen megalakította és az ország kiemelkedı egyesületévé formálta a
szekszárdi Szenior Atlétikai Klubot.
Klubo A csapat legeredményesebb versenyzıjeként többször
szerzett országos bajnoki címet, számos EB és VB helyezést. A szenior atlétika „sport egy
életen át” gondolatát a gyakorlatban valósította meg, és példát mutatott a fiataloknak és
mindenkinek az egészséges életmódra, a szabadidı hasznos eltöltésére. Tevékenységét a
Tolna Megyei Önkormányzat Sipos
Sipos Márton díjjal,
díjj a Magyar Atlétikai Szövetség az
Atlétikáért Emlékérem arany fokozatával, a Magyar Olimpiai bizottság pedig Fair Play
díjjal ismerte el.
December 18.
Kovács Gyızı (Szekszárd,1933. február 27- Budapest, 2012. december 18.) villamosmérnök,
Szekszárd város díszpolgára az elsı magyar számítógép egyik megalkotója, a
számítástechnika hazai „apostola”
„apostola” volt. 1975-1985. között a Neumann János Számítógéptudományi Társaság fıtitkára volt, ezt követıen alelnökként tevékenykedett. Az ı nevéhez
főzıdik az elsı havonta megjelenı számítástechnikai lap, a Mikroszámítógép Magazin
alapítása is. Élete összeforrt a hazai számítástechnika történetével a fejlesztések cselekvı
részeseként, irányítójaként, népszerősítıjeként. Elsıként ismerte fel, hogy a
számítástechnika mennyire fontos a fiatalok, gyerekek számára. Kovács Gyızı legnagyobb
szívügye a Szekszárdon rendezett Informatikai Verseny volt, amely 1983-ban a Garay
János Gimnáziumban indult, majd 2005-tıl az I. Béla Gimnáziumban rendezik meg
Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny néven. Pályája
elismeréseként 2004-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét,
2006-ban pedig a Corvinus Egyetem díszdoktorává avatták.

Az Aranykönyv szerkesztı bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula, Kis Pál István, Németh Judit
Záradék:
Megtárgyalták a közgyőlés bizottságai, majd jóváhagyta Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyőlése …..….sz. határozatával.
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