
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVIII. évfolyam. 29. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                     2018. szeptember 2.

FOTÓ: KISS ALBERT

Szekszárd Város Napja

→ 2. oldal és 4–5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szekszárd, ahol élünk
A város napjához kötődően 
mutatták be a „Szekszárd, ahol 
élünk – várostörténet minden-
kinek” című könyvet augusztus 
29-én. Az új tematikájú, igé-
nyes kiadvány – mely a város 
múltját és környezetét is be-
mutatja – elsősorban fiatalok-
nak készült. → 3. oldal

Vizsla mustra
Közel félszáz német vizsla vett 
részt azon a speciális CAC ki-
állításon és versenyen, amely-
nek a szekszárdi Sió Motel 
adott otthont. A hat kategóri-
ában meghirdetett viadalt a vi-
lágszövetség elnöke és alelnö-
ke is megtisztelte részvételével.
 → 25. oldal2018. szeptember 13–16.
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Babitsos siker a városismereti versenyen
A Babits iskola csapata nyer-
te a Tolna Megyei Egyed An-
tal Honismereti Egyesület 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ hagyományos váro-
sismereti vetélkedőjét.

Izgatott, mégis komoly diákok 
vették birtokba augusztus 25-
én a kulturális központ Ren-
dezvénytermét a már hagyomá-
nyos „Otthonunk, Szekszárd” 
című játékos városismereti 
vetélkedőn. A megmérettetés-
re háromfős általános iskolás 
csapatok jelentkezését várta a 
rendező Tolna Megyei Egyed 

Antal Honismereti Egyesület. 
Összesen tíz csapat versengett 
a legjobbnak járó elismerésért.

A diákok Szekszárd törté-
netével kapcsolatos feladatok 
megoldásával adhattak számot 

tudásukról. Képeket kellett felis-
merniük a város egy-egy jellegze-
tességéről, volt totó és keresztrejt-
vény is. A tanulók érvelhettek is a 
„Sorolj fel öt érvet, ami azt erősíti, 
hogy Szekszárd városában jó élni, 

és, ami miatt nem is költöznél el 
ebből a városból!” jeligével.

A versenyt a Babits Mihály Ál-
talános Iskola „Bajnok Babitso-
sok” nevű csapata nyerte. A 7. 
osztályos Kövesi Hanna, Palkó 
Viktória és Rippert Soma felké-
szítője Babosné Csapó Erika volt. 
Teljesítményükért Ács Rezső pol-
gármestertől egy vándorserleget 
is átvehettek. A második helye-
zett a PTE IGY Gyakorlóiskola 
Török Sophiecsekek nevű csapa-
ta lett (Magenheim Kinga, Tóth 
Laura, Márkus Alíz), a harmadik 
helyet a Gyakorlóiskola BorÁsz 
csapata (Szabó Balázs, Kiss Bol-
dizsár, Biró Debóra) szerezte 
meg. Mindkét csapatot Ruff Dá-
niel készítette fel.  - mwj - 

Kétnapos rendezvénysorozattal búcsúztatták a nyarat
Szekszárd Város Napjához 
kapcsolódóan nyárbúcsúztató 
rendezvényt tartottak augusz-
tus 25–26-án az önkormány-
zat, illetve a Babits Mihály Kul-
turális Központ szervezésében 
a Béla király téren.

A résztvevőket 15 színpadi prog-
ram, ebből 13 szekszárdi kötő-
désű produkció várta. Sajnos 
az égiek nem voltak kegyesek a 
rendezvényhez, vasárnap szinte 
egész álló nap esett az eső. A nyár-
záró rendezvényt annak kapcsán 
tartották meg immár 2. alkalom-
mal, hogy 1905. augusztus 29-én 
megalakult az első városi kép-
viselő-testület Szekszárdon. Az 
évforduló alkalomból kétnapos 
rendezvénysorozattal ünnepeljük 
a Város Napját, az augusztus 29-
éhez legközelebb eső hétvégén.

Szombaton játékos városisme-
reti vetélkedőt tartottak az Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
közreműködésével, Otthonunk, 
Szekszárd címmel, emellett Lel-
kek lakhelye – a törökfürdő titka 
címmel zseblámpás éjszakai ka-
landtúrát szerveztek. A Béla király 
téri színpadon fellépett a Csurgó 

zenekar, a Tücsök Zenés Színpad, 
Juhász Diána operett énekes, a Pe-
cze Balázs Quartet és a Budapest 
Voices. A napot diszkó zárta, a 
lemezlovas Dj Táborfy volt.

Vasárnap délelőtt a Hahota 
Gyermekszínház produkciója 
szakadt félbe a zuhogó eső miatt 
– pedig a gyermekek és szüleik 
az égi áldás ellenére kitartottak 
–, a tervezett hab-party pedig 
elmaradt. Délután helyi moz-
gásművészeti csoportok bemu-
tatkozását, a Bartina Néptánc 
Egyesület műsorát, a Szekszárd 
Jazz Quartet, valamint a Harmó-
nia Rend Band gyermekkórus 
és zenekar fellépését láthatták, 
hallhatták az érdeklődők. Az est 
fénypontjaként az Ocho Macho 
zenekar adott koncertet. A két 
nap műsorközlője a rádiós mű-
sorvezető, Abaházi Csaba volt.

A kétnapos rendezvényen ét-
kes- és boros pavilonok, illetve 
kirakodó vásár is várta a részt-
vevőket.  Forrás: kadarka.net

Fény derült a titokra
Szekszárd Város Napja al-
kalmából ismét zseblámpás 
rejtélyvadászatot hirdetett a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont. „A lelkek lakhelye – a tö-
rök fürdő titka” című kaland-
túrára 20 csapat jelentkezett. 
A játék során emléktáblák, 
szobrok, épületek és Szekszárd 
város tereinek segítségével kell 
megválaszolni a történettel – 
Veress Géza álmában szerzett 
tudomást egy a a török hódolt-
ság idején, a törökfürdőben 
történt bűntényről – kapcsolat-
ban feltett kérdéseket. A teljes 
történet a kérdések megvála-
szolása után állt össze.

A megoldáshoz nem ártott 
a helyismeret: a játékosoknak 
meg kellett keresniük többek 
között azt a Bezerédj utcai 
pincét, amelynek kapuján 
szőlős motívum látható – 
mindezt sötétben. Mind a 20 
csapatnak maradéktalanul 
sikerült megoldani a felad-
ványt, így mindannyian okle-
velet vehettek át.  - mwj -
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Történelmi tanösvényen
Az ország leghosszabb, tör-
ténelmi tanösvényét Érdtől 
Mohácsig végig járó II. La-
jos-zarándoklat résztvevői 
hétfőn Szekszárdra érkeztek.

A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága a fő szervezője a II. 
Lajos király nevét viselő emlékút-
nak, ami dr. Négyesi Lajos ötle-
tére indult 2016-ban. A gyalogos 
és lovas zarándokok az 1526-os 
mohácsi vész 400. évfordulójára 
állított emléktáblák útvonalán 
haladnak Érdtől egészen a bara-
nyai városig, s közben mindenütt 
tisztelegnek az emléktáblák előtt.

Így volt ez Szekszárdon is, ahol 
a Vármegyeháza falán található 
emléktáblán helyeztek el szala-
got – a város nevében dr. Haag 
Éva alpolgármester koszorúzott. 
Akik végigjárják a több mint 
százhetven kilométeres történel-
mi tanösvényt, az emléktáblák 
szövegeiből új információkkal is 
gazdagodhatnak a Mohácsra vo-
nuló magyar, majd a csata után 
Budára tartó török seregről.

A szekszárdi emléktábla szerint 
II. Lajos király 1526. augusztus 
11-én érkezett meg Tolnáról, töb-
bek között Báthory István nádor 
és Szapolyai György gróf, kísére-
tében, 11 ezer fős sereg élén. Öt 
nappal később indultak tovább 
– az egykori római hadiúton – 
Mohácsra, „éltüket Istenért, Ha-
záért s Nyugatért áldozandó”. II. 
Szulejmán török császár serege 
szeptember 5-én vonult be Szek-
szárdra, s haladt tovább másnap 
Tolna, majd Buda irányába. A 
többi már történelem…   SZV

Életfa-díjat kapott a borász
Dr. Nagy István miniszter Élet-
fa Emlékplakett Bronz fokoza-
ta kitüntetést adományozott 
VESZTERGOMBI FERENC szek-
szárdi borásznak augusztus 
20-án, az Agrárminisztérium-
ban megtartott ünnepségen.

A hivatalos indoklás szerint „a 
Vesztergombi Bt. tulajdonosa, 
igazgatója a szekszárdi csalá-
di vállalkozás 30 hektáros te-
rületén a szőlőművelésben és 
a borkészítésben elért kiváló 
eredményeiért, számos hazai és 
nemzetközi sikereiért, közéleti 
tevékenységéért” részesült ki-
tüntetésben.

Vesztergombi Ferenc a kecs-
keméti borászati főiskola elvég-
zése után néhány évig más bor-
vidéken csiszolta tudását, majd 
hazatért és az Állami Gazda-
ságban kezdett borászkodni. A 
rendszerváltáskor visszakapott 
10 hektár szőlőterületre és egy 
Kadarka utcai pincére alapozva 
1991-ben alapította meg családi 
vállalkozását. Vesztergombi Fe-

renc 1993-ban érdemelte ki az 
„Év Borásza” elismerést, a Bor-
deaux-i nemzetközi versenyen 
első magyarként nyert aranyér-
met vörösborral. Szakmai sike-
reit, a borvidékért végzett több 
évtizedes munkáját Szekszárd 
városa előbb Közjóért, majd dí-
szpolgári címmel ismerte el.

Közel fél évszázada dolgozik a 
szakmában, de lelkesedése nem 
csökkent az évek során. Mint 
mondja, nincs is módja elunni 
hivatását, hiszen minden évjárat 
új kihívások elé állítja.  SZV

A városhoz való kötődést erősíti az új Szekszárd-könyv
A város napjához kötődően 
mutatták be a „Szekszárd, 
ahol élünk – várostörténet 
mindenkinek” című könyvet 
augusztus 29-én, a városháza 
dísztermében.

A gondolat nem mai keletű: 
szükség lenne egy olyan kiad-
ványra, mely amellett, hogy a fi-
atalok számára is érdekes, olvas-
mányos formában mutatja be a 
város történetét, bárki könyves 
polcán méltó helyet foglalhat el. 
Az új tematikájú, igényes kiad-
vány – melyhez egy diákoknak 
szánt munkafüzet is készült 
–, az önkormányzat reményei 
szerint minden helyi középis-
kolában az oktatás részévé válik.

„Fontosak hagyományaink, 
gyökereink, de az is, hogy a mai 
nemzedék mit szeretne a követ-
kező generációra hagyni. A tar-
talma és megjelenése alapján is 

elismerésre méltó könyv ezt a célt 
szolgálja” – mondta Ács Rezső a 
könyvbemutatón. A polgármes-
ter hangsúlyozta, aki elolvassa a 
kötetet, az jobban megismeri a 
város történetét és így jobban fog 
kötődni Szekszárdhoz.

A „Szekszárd, ahol élünk – vá-
rostörténet mindenkinek” című 
kötet kilenc szerkesztő – közte 
nyolc szekszárdi kötődésű –, 

illetve kilenc lektor másfél éves 
munkájának eredménye. A di-
ákok számára szánt munkafü-
zet 72 oldalas, s egy 22 oldalas 
„megoldókulcs” is készült hozzá 
– tudatta Viliminé dr. Kápolnás 
Mária, a kiadvány főszerkesztője.

A kötet – melyet az önkor-
mányzat szándéka szerint – min-
den általános és középiskolába 
eljuttatnak, nem csak a város 

múltját, környezetét is bemutat-
ja. A munkafüzet olyan modern 
és újszerű feladatokat tartalmaz, 
melyek által több iskolai évfo-
lyam számára is használhatóvá 
teszi a könyvet – mondta a ki-
advány főszerkesztője. Hang-
súlyozta, bár elsősorban fiata-
loknak készült a kötet, az abban 
található rengeteg illusztráció 
azok figyelmét is felkeltheti, akik 
kevésbé elkötelezettek a történe-
lemkönyvek olvasása iránt. 

A könyvbemutatón elhang-
zott: a kötetet a szekszárdi Tou-
rinform Irodában és a megyei 
múzeumban, valamint a Vár-
megyeházán és a Babits Emlék-
házban lehet megvásárolni, de a 
tervek szerint bővítik az árusí-
tóhelyek számát. A könyvbemu-
tatón a megjelent szerkesztők és 
lektorok díszpéldányokat vehet-
tek át a kötetből, a moderátor 
Orbán György volt.   S. V.
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Szekszárd Város Napja: helyi kitüntetések, elismerő
Az első városi képviselő-tes-
tület 1905-ös megalakulásá-
nak tiszteletére augusztus 
29-e Szekszárd Város Napja. 
Az önkormányzat rendelete 
értelmében 2016 óta az e na-
pon megtartott közgyűlésen 
adják át a helyi kitüntetése-
ket és elismerő címeket.

A városháza dísztermében meg-
tartott ünnepi közgyűlésen Ács 
Rezső polgármester köszöntötte a 
meghívottakat, köztük az idei ki-
tüntetetteket. „Miért fürkésszük 
rég holt egykoriak történeteit, 
mindennapjait, környezetüket, 
gondolataikat, tetteik mozgató-
rugóit?” – tette fel a kérdést be-
széde elején a város első embere. 
Ács Rezső leszögezte: jövőt csak a 
múltból lehet építeni. Emlékezte-
tett, már az ősi kultúrákban is ki-
emelt tisztelet övezte az öregeket, 
mert az ő tudásuk volt a biztosíté-
ka a közösség fennmaradásának. 
A hagyomány tisztelete tehát nem 
öncélú illendőség volt, hanem az 
életben maradás záloga. És az ma 
is – fogalmazott a polgármester.

Ünnepi beszédében Ács Re-
zső felidézte a régmúlt Szek-
szárdját: a Liszt Ferencet ven-
dégül látó Augusz Antal, az 
első önként adózó nemes, Be-
zerédj István és a múzeumala-
pító apát-plébános, Wosinsky 
Mór alakját. Képzeletben „be-
lestünk” az egykori Pirnitzer 
Áruházba, a Salamon testvérek 
fűszer és csemege kereskedésé-
be és Diamant néni boltjába, és 
„láthattuk” a régi Korzót és a 
Sörkertet a szökőkúttal.

A polgármester kiemelte: 
tradícióink évszázadokat fon-
nak át. Ezek közül is kiemelke-
dik keresztény hagyományunk, 
mely alapját jelenti kultúránk-
nak, közösségeinknek, a világról 
való gondolkodásunknak. Nap-
jaink értékeit vesztett világával 
szemben valódi, értékes emberi 
élet lehetőségét felmutató örök-
ségünk ez. Az értékek azonban 
nem megszületésünkkel ke-
rülnek birtokunkba, hanem a 
minket befogadó közösségek 
közvetítik felénk. Ha valamire 

nagyon büszkék lehetünk ma 
Szekszárdon, akkor azok épp 
közösségeink – fogalmazott a 
városvezető.

A jövő csak a múltból épít-
kezhet, de milyen jövőt, milyen 
Szekszárdot hagyunk utódaink-
ra – tette fel a kérdést Ács Rezső. 
A polgármester szerint olyan 
városnak kell utánunk marad-
nia, ahol mindenki otthon érez-
heti magát. Ahol a felnövő nem-
zedék számára jövőt jelentenek 
a szekszárdi gyökerek, ahol jó 
kimondani: szekszárdi vagyok.

Az ünnepi beszédet követően 
került sor a helyi kitüntetések 
és elismerő címek átadására, 
melyek adományozásával az ön-
kormányzat tiszteletét és meg-
becsülését fejezi ki mindazon 
személyek, közösségek és vállal-
kozások iránt, akik a város fejlő-
désében, értékeinek megőrzésé-
ben és gyarapításában kimagasló 
teljesítményt nyújtottak.

Pro Urbe Szekszárd
emlékplakett

Bacsmai László esperes Drá-
vasztárán nevelkedett vallásos 
családban. Katolikus pappá 
1991-ben szentelték, s először 
1993-ban került Szekszárdra 
káplánként. Egy felsőszentmár-
toni „kitérő” után 2003-ban 
került vissza a tolnai megye-
székhelyre, ahol egészen 2017 
tavaszáig plébánosként, majd 
esperesként szolgált. Bacsmai 
Lászlóban egy közvetlen és a 
személyes kapcsolatokra nagy 
hangsúlyt helyező lelkipásztor-
ra lelt a város, aki elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a helyi kö-

zösség összetartásában éppúgy, 
mint a belvárosi templom felújí-
tásában. Az egyházi szolgálatát 
2017 nyarától Mohácson folyta-
tó esperes utóda legjobb barátja, 
Petkó Tamás lett.

Közjóért kitüntető díj

Dr. Bakk Miklós a Temes 
megyei Lugos város tanácso-
saként 1991-ben ő kezdemé-
nyezte Szekszárddal a hivatalos 
kapcsolatfelvételt, melynek kö-
szönhetően 1993-ban létrejött 
a testvérvárosi szerződés. Bakk 
Miklós azóta is meghatározó 
személyisége a két város kap-
csolatának, és nagy szerepe volt 
a Facsáddal 1995-ben megkö-
tött partnervárosi szerződés 
megszületésében is.

Illés Tamás az általa vezetett 
Vállalkozói Szalonban a gazda-
sági, tudományos és közélet je-
lentős személyiségei által tartott 
színvonalas előadásokon ke-
resztül segíti az érdeklődők in-
formációhoz jutását. Alapítója 
és titkára a Magyar Közgazdasá-
gi Társaság Tolna Megyei Szer-

vezetének, de a Dienes iskola 
Tehetségekért Alapítványának 
kurátoraként is tevékenykedik.

Dicső Zsolt Szekszárdon élő 
költő, kultúraszervező 45 éve 
vesz részt aktívan a város iro-
dalmi és kulturális életében. 
Alapító szerkesztője a 20 éves A 
PAD folyóiratnak, publikációi 
az ország legjelentősebb iro-
dalmi orgánumaiban jelennek 
meg, a magyar irodalmi élet je-
lentős személyisége. A Mészöly 
Miklós Emléknap és a Szekszár-
di Magasiskola szervezésében is 
aktívan vesz részt.

A Rotary Club Szekszárd 
két évtizede végzi karizmati-
kus, városszépítő tevékenysé-
gét. A szervezet egy évtizede 
folyamatosan támogatja a Tolna 
Megyei Balassa János Kórházat 
– 2015-ben közel 100 millió fo-
rint értékű orvosi műszerekkel 
–, de minden évben segítik a 
tehetséges fiatalokat és a Hos-
pice szekszárdi alapítványát is. 
Városszépítő projektjeik közül 
országos elismerést váltott ki a 
Béla király téri Tapintható Lát-
hatatlan térplasztika. A díjat dr. 
Kiszler Gyula elnök vette át.

Dr. Dusa Gáspár orvosi dip-
lomája megszerzése (1980) óta 
első munkahelyén, a szekszárdi 
kórházban dolgozik. Sebészet-
ből, traumatológiából és orto-
pédiából is szakvizsgázott. Tagja 
a Szekszárdi Újvárosi Katolikus 
Társaskörnek. Támogatja azokat 
a kezdeményezéseket, mellyel a 
város lakóinak szellemi és lelki 
fejlődése valósulhat meg, így 
többek között a Remete és a 
Kórház kápolna felújítását.

Tóth Lászlóné nyelvtanár a 
Garay János Gimnázium pe-
dagógusaként dolgozik. Példa-
értékű elkötelezettséggel, haté-
konysággal készít fel diákokat 
közép- és felsőfokú nyelvvizs-
gára. Oktató-nevelői munkájá-
val nemcsak az idegen nyelvek, 
hanem a magyar nyelv szépsé-
gére is ráirányítja diákjai figyel-
mét. A Nyitott Világ Alapítvány 
magas színvonalú munkájának 
szakmai vezetője.

Hirling Ádám kitüntető díj
Kocsis Erika óvodapedagó-

gus, a Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvodából 40 év után idén ápri-
lisban vonult nyugdíjba. Szolgá-
lati ideje alatt mindenkor magas 
színvonalon állt helyt hivatásá-
ban. A Kertvárosi Óvoda telep-
helyén 2004 óta fejlesztő peda-
gógusként dolgozott, majd 2014 
szeptemberétől az óvodaveze-
tő-helyettesi teendőket is ellátta.

Pócs Margit 1997 óta a köz-
művelődési és civil kapcsolatok 
felelőse a városházán. A Civil 
Kerekasztal megálmodója, de 

nevéhez fűződik többek között a 
Szent László Napok, Önkéntesek 
Napja, Állampolgári Részvétel 
Hete és a Mészöly Miklós Em-
léknap létrejötte is. A Mentálhi-
giénés Műhely fő mozgatórugója.

Tormay Károly kitüntető cím
Dr. Bajor Klára főorvos a 

diploma megszerzése óta (1977) 
a Balassa János kórház bőrgyó-
gyászatán dolgozik: 1986 óta 
főorvosként, majd 1991-től 
osztályvezető főorvosként. 
Gyógyító tevékenysége mellett 
tagja több hazai és nemzetkö-
zi tudományos társaságnak is. 
Számos szakmai és tudományos 
cikk szerzője, területén az egyik 
legkiválóbb szaktekintély.

Triebler Irma kitüntető cím
Tolácziné Varga Zsuzsan-

na 1995 óta lát el kiemelkedő 
szociális tevékenységet. Mun-
káját 2014-től a Gyermekjóléti 
Központ szakmai vezetőjeként 
is a gyermekek iránti szeretet 
és a hit irányította. A Humán-
szolgáltató Központot 2016 óta 
igazgatóként vezeti. Az elmúlt 

években tevékenyen hozzájárult 
az itt élők szociális körülménye-
inek javításához.

„Szekszárd javáért” 
kitüntető cím

A Szekszárdi Dicenty 
Dezső Kertbarát Kör 1977-
ben alakult meg, azóta rend-
szeres programokkal segíti a 
város szőlő és bortermelőit, 
illetve a gyümölcstermesztés-
sel és kertészettel foglalkozó-
kat. A Kertbarát Kör kezdte 
megszervezni Szekszárdon a 
borünnepeket, amelyhez ha-
zánkban egyedülálló módon 
egy-egy szőlő, illetve bor fajtát 
kötnek. A díjat Ferenc Vilmos 
elnök vette át.

A Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület 1992-
ben alakult meg Szekszárdon és 
végzi azóta is ismeretterjesztő, 
kutató és a nemzeti identitást 
támogató munkáját. Kiemelten 
kezeli a fiatalok honismeret irán-
ti vágyának felkeltését, a megye 
történelmének tudományos fel-
tárását, széles körben történő 

megismertetését. Az elismerést 
dr. Gesztesi Enikő elnök vette át.

A CabTec Kft. az autóipar 
egyik jelentős szekszárdi kép-
viselője. A svájci székhellyel 
rendelkező cég sikeres vállalati 
struktúrájának köszönhetően 
folyamatosan növeli forgalmát. 
Folyamatos támogatója és se-
gítője a szekszárdi iskoláknak 
és oktatási intézményeknek. 
A díjat Kocsis Krisztina hu-
mán-igazgató vette át.

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elismeré-
sét, A Szekszárdi Németségért – 
Klézli János díjat idén Katharina 
Eicher Müller és Mikola Péterné 
érdemelte ki. Áldozatos munká-
jukkal mindketten nagyban hoz-
zájárultak a szekszárdi németség 
hagyományainak, kultúrájának, 
dalkincsének és nemzetiségi 
identitásának megőrzéséhez. A 
kitüntetést dr. Józan-Jilling Mi-
hály, a Szekszárdi Német Önkor-
mányzat elnöke adta át.

A díjazottak nevében Dicső 
Zsolt mondott köszönetet. Ki-
emelte: „az élet megannyi te-
rületéről jöttünk, mégis közös 
bennünk, hogy szeretjük Szek-
szárdot, és Szekszárd is szeret 
minket”. Dicső Zsolt köszönetet 
mondott az őket támogatóknak, 
majd zárszóként hozzátette: 
„mindig szekszárdiak leszünk, 
e városért fogunk dolgozni, 
ahogy tettük eddig is”.

Az ünnepi közgyűlésen köz-
reműködött Orbán György 
előadóművész, a zeneiskola 
rézfúvós kamaraegyüttese és a 
Mondschein kórus.  SZV

címek találtak gazdára az ünnepi közgyűlésen
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Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2017.
I. Önkormányzat, közigazgatás
December 31. – január 1.
Több ezren búcsúztatták a Béla király 
téren az óévet és köszöntötték az újat 
Gyurkovics János önkormányzati kép-
viselő jókívánságaival, majd a tűzijáték 
után Kindl Gábor retro diszkója szóra-
koztatta a szekszárdiakat.

Január 2–7.
142 rászoruló igénylőnek háztartáson-
ként 15 mázsa felhasogatott tűzifát szál-
lított házhoz az önkormányzat.

Január 6.
Több szekszárdi általános iskolában 
az önkormányzat és a közétkeztetést 
végző vállalkozás kicserélte az ebédlők 
bútorzatát. Ács Rezső polgármester 
fontosnak tartja, hogy jó körülményeket 
biztosítsanak étkezéskor is, s ezt szolgál-
ja a mintegy 10 millió forintba került 
bútorcsere is.

Január 13.
A farkasordító hidegben a polgármes-
teri hivatal és az önkormányzati cégek 
munkatársai több mint 25 zsák ruhát, 
takarót gyűjtöttek össze a Hajléktala-
nok Átmeneti Szállása számára, ame-
lyet Szűts László vezető örömmel foga-
dott dr. Molnár Kata jegyzőtől és Ács 
Rezső polgármestertől.

Január 19.
139 millió forintból 331 új ledes lám-
patesttel gyarapodott a közvilágítás. 
Ács Rezső polgármester elmondta, 
hogy korábban 90 milliót fizetett a vá-
ros a világításért, a fejlesztés után már 
csak 44 milliót. A fennmaradó összeget 
a városüzemeltetés más területeire for-
dítják. A saját erőből megvalósult mo-
dernizálást a szekszárdi Köz-Meg-Vill 
Kft. végezte.

Február 21.
A műszaki mentések és a téves jelzések 
miatt 50%-kal nőtt a vonulások száma, 
derült ki a katasztrófavédelmi igazgató-
ság igazgatója, dr. Balázs Gábor tájé-
koztatójából. Cél az értékelési, védelmi, 
igazgatási rendszer fejlesztése, a polgári 
védelmi és önkéntes mozgalom erősítése.

Február 23.
Ács Rezső polgármester és Végh Tamás 
cégcsoport képviselő adta át a Dienes 
iskola kibővült környezetű étkezőjét 
vadonatúj bútorokkal, 38 asztallal, 152 
színes székkel, új radiátorokkal, étkezési 
eszközökkel Simon Andrea igazgató-
nak. Az önkormányzat a modernizálást 
saját erőből valósította meg, és a Hun-
Gast is támogatta.

Február 27.
Saját költségvetésből újított fel az 
önkormányzat 5 vizesblokkot a Gyer-
meklánc Óvoda Perczel és Szent-Györ-
gyi utcai tagintézményében. A ráfordí-
tás 12 millió forintot tett ki.

Február 28.
Biztonság és megújulás jellemzi a vá-
ros 2017. évi költségvetését, amelyet 
elfogadott a közgyűlés. Főösszege 8,46 
milliárd forint, amiből 2,89 milliárdot 

fordítanak fejlesztésre. Ács Rezső pol-
gármester kiemelte, hogy a város hitel 
nélkül tudja végig gazdálkodni az évet, 
mindössze egy hitelkeretet tartanak fent.

Március 2., március 7.
A hagyományoknak megfelelően a vá-
ros vezetése a kulturális központba 
hívta fórumra a gazdaság és közélet 
szekszárdi szereplőit, akik részletes 
elemzést kaphattak a megyeszékhelyen 
elvégzett fejlesztésekről és tervekről, 
Ács Rezső polgármester analitikus pre-
zentációjában.

Március 10.
„Turistavadász” nevű új informati-
kai rendszert vehetnek használatba az 
idegenforgalomban érintett szereplők, 
amellyel a hatékonyabb önkormányzati 
működés mellett gyorsabbá vált a szál-
láshelyekre való bejelentkezés, a város 
programjairól történő tájékozódás, így 
az idelátogató turisták nagyobb számban 
érik el a szolgáltatásokat, attrakciókat.

Március 24.
Tájékoztató fórumot tartottak polgár-
mestereknek, alpolgármestereknek és 
jegyzőknek. Szabó Zsolt államtitkár és 
Horváth István országgyűlési képviselő 
a hazai pályázati forrásokról, a megúju-
ló energiaforrások kiaknázásáról, ener-
getikai korszerűsítésekről, infrastruktú-
ra fejlesztésekről beszélt.

Április 7–8.
Ismét megrendezték a kétnapos Tava-
szi Nagytakarítást közterületeinken, 
amelyen részt vettek lakóközösségek, 
iskolák, vállalatok és civilek. A gyűjtő-
pontokat az Alisca Terra biztosította, és 
munkagépeit az energiaparkban megte-
kintésre kihelyezte.

Április 10.
Irányított robbantással döntötték le a 
Balassa János Kórház Bródy Sándor ut-
cai fűtőművének 44 m magas kéményét.

Április 12.
A civil szféra számára összehívott fó-
rumon Ács Rezső polgármester hang-
súlyozta, hogy amíg 2006-ban a költ-
ségvetés 1%-át tudhatták magukénak 
a civilek, 2017-ben mintegy 100 millió 
forintot. „A civil szféra számíthat a vá-
rosra” – jelentette ki a polgármester.

Április 20–21.
Szekszárd adott otthont a 23 nagyvá-
rost, mintegy 2 millió embert tömörítő 
Megyei Jogú Városok Szövetsége köz-
gyűlésének a kulturális központban, 
amelyen polgármesterek és önkormány-
zati képviselők vettek részt, akiket Ács 
Rezső polgármester köszöntött, bemu-
tatva a város fejlődését. Szita Károly 
elnök gratulált Ács Rezsőnek a tetten 
érhető fejlődéshez. Szó volt a hulladék-
gazdálkodási törvény módosításáról, 
hogy a Brüsszel által bírált rezsicsök-
kentés eredménye megtartható legyen. 
Gyorsforgalmi utak és ipari parkok 
építéséről, bölcsődék, óvodák fejleszté-
séről is tárgyaltak. A támogatások 3 000 
milliárd forintot tesznek ki.

Április 24.
A Sebestyén Pince 2015-ös Iván-völ-
gyi bikavérét választották meg Szek-
szárd Város Borának a XVIII. Szent 
György-napi borünnepen, a Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny ünnepélyes dí-
játadóján, ahol az aranyérmes borokból 
kóstolót tartott a Szekszárd Borvidék 
Nonprofit Kft.

Április 26.
A városháza nagytermének felújítása-
kor a régi parketta alatt az utókornak 
szóló üzenetet találtak. Az 1908. július 
7-én kelt levelet Szentkirályi Mihály 
polgármester helyezte el a parkettázás al-
kalmával. Az elődök munkája jelzi, hogy 
hosszú távra terveztek. Az önkormány-
zat mostani vezetése is elhelyezett egy 
üzenetet a nagy felújítás során, amely 
egyszer bizonyára kordokumentummá 
válik. Ács Rezső polgármester, aki dr. 
Molnár Kata jegyző és Zsebrák Róbert 
kivitelező mellett kézjegyével látta el az 
üzenetet, hangsúlyozva, hogy az épület a 
mindenkori városvezetésnek készült, arra 
törekedve, hogy évtizedekig hibátlanul 
szolgálja Szekszárd ügyeinek intézését.

Május 1.
Városi Retro Majálist tartottak a 
Prométheusz parkban egész napos 
előadásokkal, kézműves és étkes sát-
rakkal, ismeretterjesztő programokkal, 
városi művészeti csoportokkal és sztár 
fellépőkkel a kulturális központ szer-
vezésében.

Május 3.
Második alkalommal tartotta meg az ön-
kormányzat 8 szekszárdi középiskola 760 
diákjával a közös ballagást. Ács Rezső 
polgármester mindnyájuknak egy adat-
rögzítőt adott ajándékul, és arra kérte a 
diákokat, hogy tanulmányaik befejeztével 
városunkban kamatoztassák megszerzett 
tudásukat. A tanulók nevében a garaysta 
Tatai Miklós végzős szólt a diákokhoz és 
mondott köszönetet a pedagógusoknak.

Május 17.
Aktuális kérdésekről tartott lakossági 
fórumot dr. Hoppál Péter államtitkár, 
aki Horváth István országgyűlési kép-
viselő meghívására érkezett városunkba.

Május 19.
Ács Rezső polgármester multifunkci-
onális sportpályát avatott a Kölcsey 
lakótelepi 1. számú Óvoda Kinder-
gartenben. Mint hangsúlyozta, a sport 
korai megszerettetéséhez szeretné az 
önkormányzat a feltételeket biztosítani. 
A pálya kialakítása 9,5 millió forintba 
került, amelyhez 2,8 millióval az önrészt 
az önkormányzat biztosította, a többit 
TAO támogatásból az Ovi-sport Köz-
hasznú Alapítvány gyűjtötte össze a 
Tarr Kft. és Tolnagro támogatásával 
együtt. Ugyanilyen sportpályával sze-
relték fel a város többi óvodáját is.

Május 29. 
A Perczel óvodában 254 gyerek hasz-
nálhatja az Ács Rezső polgármester 
által átadott műfüves pályát.

Május
Több mint 40 ezer egynyári palántát 
ültettek ki a polgármesteri hivatal zöld-
felületet gondozó munkatársai, hogy 
intenzívebb vendégváró városkép 
alakuljon ki. A lakosság részére tartott 
kedvezményes virág vásárán 19 ezer pa-
lántát vásároltak a szekszárdiak.

Június 2–5.
Testnek és léleknek is bőséges táplálékot 
kínált a Pünkösdi Hal- és Vadünnep, 
amely már a szüreti napokhoz hasonló 
rendezvénnyé nőtte ki magát, tudatta 
Ács Rezső polgármester. A kulináris 
élvezetekről 3 szekszárdi étterem gon-
doskodott. 43 program és 74 árus várta 
a látogatókat a Béla király, a Garay és 
a Liszt Ferenc téren. A szervező kultu-
rális központ a rendezvények között 23 
koncertet, 13 családi és 2 színházi előa-
dást is kínált. A programokat közel 40 
ezren látogatták.

Június 11.
Több mint 4 millió forintból felújítot-
ták a Béla király téri Szentháromság 
szobor kompozíciót, amit Ács Rezső 
polgármester adott át a városlakóknak, 
és Petkó Tamás plébános áldott meg. 
A szobrot a pestisjárványra emlékezve 
1753-ban állították.

Június 14.
Megnyugtató tapasztalatokat szereztek 
az Alapvető Jogok Biztosai városunk-
ban. Dr. Székely László biztos elmond-
ta, hogy Tolna megyében mindössze 67 
panasz érkezett hivatalához. Dr. Szalay-
né dr. Sándor Erzsébet a nemzetiségek 
jogvédelmét ellátó biztos örömmel 
tapasztalta, hogy a DBU, az oktatási 
intézmények és a nemzetiségi szerve-
zetek között szoros az együttműködés.

Június 23–24.
Ismét megrendezte a város a Szent 
László Napokat, amelynek kereté-
ben koncertek, művészeti együttesek 
műsora volt látható, és Szekszárd íze 
elnevezéssel újra volt pörkölt főzés. 
A Szent János és Pál kápolnánál Bíró 
László püspök tartott misét, amelyhez 
az alsóvárosiak mellett az újvárosi ka-
tolikus társaskor is csatlakozott, majd 
az Énekek Szent László király tisztele-
tére című előadás hangzott el. A Béla 
király téren kézműves vásár, gyermek-
programok, ínyencségek szekszárdi 
éttermektől, éjfélig tartó koncertek és 
utcabál várta a látogatókat. Párhuza-
mosan zajlottak a Múzeumok éjszaká-
ja alkalmából rendezett tárlatvezetések, 
alkalmi kiállítások, irodalmi műsorok 
a múzeumban, a vármegyeházán és a 
Babits emlékházban.

Június 25.
Felhőszakadás csapott le Szekszárdra, 
néhol dió nagyságú jéggel. Az 50 mm-t 
meghaladó csapadék a mélyebben fek-
vő területeken helyenként térdig ért. 
Az emberek közös erővel láttak neki a 
mindent elborító sár eltakarításához. 
Néhány termőterületen 50%-os kárt 
okozott a jégverés. Az ítéletidő ember-
áldozatot is követelt: az özönvízszerű 
esőzésben egy szőlőhegyi férfi életét 
vesztette. 

Béri Balogh Ádám példa az igazságkeresők számára
Ünnepi megemlékezést tar-
tottak augusztus 25-én, a 
Rákóczi-szabadságharc kitö-
rése 315. és a kölesdi csata 
310. évfordulója tiszteletére 
a Szekszárd csatári városré-
szében található Béri Balogh 
Ádám emlékműnél. 

Adományokból újították fel a 
II. Rákóczi Ferenc brigadéro-
sa elfogásának helyét jelölő fa 
alatt álló mementót. Környé-
két önkormányzati segítséggel, 
padokkal és virágokkal tették 
hangulatosabbá, sőt még ke-
rékpártárolót is elhelyeztek. A 
közgyűlés Humán Bizottságá-
nak elnöke, Csillagné Szánthó 
Polixéna az ünnepségen arra 
hívta fel a figyelmet: a szabad-
ságharcos Béri Balogh Ádám 
tettei, eredményei időtállóak, 
emlékhelye pedig immáron 
méltó környezetben várja az oda 

látogatókat. Az emlékműsorban 
Bognár Cecil népművelő Rákó-
czi-korabeli nótákat adott elő.

Az eseményen az Alsóváro-
si Római Katolikus Közhasznú 
Egyesület vezetőségi tagja, a 
Csatári Kör képviselője, Bartók 
Julianna tolmácsolta Bíró László 
üzenetét. A püspök levelében úgy 

fogalmazott, a Béri Balogh em-
lékmű hozzátartozik szekszárdi 
identitásunkhoz, s a mellette álló 
szilfa mindenkor tájékozódási 
pont kell, hogy maradjon vala-
mennyi, igazságot és szabadságot 
kereső ember számára.

A Csatári Kör próbálta felvenni 
a kapcsolatot Béri Balogh leszár-

mazottaival, amelyet siker ko-
ronázott. A Tiszavasváriban élő 
Béri Balogh Nikolettől megtud-
ták, hogy felmenője volt a kuruc 
hős. A hölgy elmondta, édesapja 
gyermekkorától fogva úgy nevel-
te, hogy lelkében nyomot hagy-
jon híres őse emlékezete.

Balogh Attila, a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismerete 
Egyesület tagja rövid ismertetőt 
adott Béri Balogh életéről, majd 
az egyesület elnöke, dr. Geszte-
si Enikő mondott köszönetet 
minden közreműködőnek az 
emlékhely kialakításához nyúj-
tott segítséget.

Az ünnepség végén Csillagné 
Szánthó Polixéna és dr. Gesztesi 
Enikő helyezte el az emlékezés 
koszorúját a felújított memen-
tónál. A megemlékezés este a 
Gregus Tárogató Kvartett hang-
versenyével zárult a Művészetek 
Házában.  Gy. L.
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Akiben Babits-szív dobog: Scherer Sándor 90 éves
Kilencven éves lett a Ba-
bits Mihály Általános Iskola 
egykori igazgatója, Scherer 
Sándor. Sanyi bácsit egy-
kori kollégái köszöntötték. 
A szekszárdi közélet máig 
meghatározó alakját szinte 
minden család ismeri Szek-
szárdon. Van akit tanított, 
van akinek a nagypapájával 
dolgozott együtt. 

„Bennem Babits-szív dobog” – 
mondta a 90 esztendős Scherer 
Sándor, a Babits Mihály Általá-
nos Iskola egykori igazgatója, 
akit születésnapja alkalmából 
köszöntöttek egykori kollégái 
az intézményben, augusztus 
28-án. A jeles eseményre csak-
nem félszázan gyűltek össze. 
Az ünnepelt természetesen mit 
sem tudott a lázas készülődés-
ről. Még mondta is szomszéd-
jának, aggódik, hogy eszébe jut 
e valakinek az ő születésnapja. 
Eszébe jutott. Nem is egy, ha-
nem mindjárt egy tantestületnyi 
embernek.

Az intézményben dolgozó 
pedagógusokat, Scherer Sándor 
egykori munkatársait, Csillagné 
Szánthó Polixéna hívta meg az 
ünnepségre, aki maga is az isko-
lában tanított. Ugyan csak egy 
évig dolgoztak együtt, ám ez az 
esztendő mély nyomot a köz-
gyűlés Humán Bizottságának 
elnökében. „Engem nagy-nagy 
szeretettel fogadott. Nekem ez 
az egy év megmaradt és őrzöm 
azóta is” – mondta Csillagné.

Az idén 60 éves iskola má-
sodik igazgatója volt Scherer 
Sándor, aki 1971 és 1988 között 
– az eddigi hét igazgató közül 
a leghosszabb ideig – vezette 
az intézményt. A 17 év emlé-
keit a pedagógusok albumba 
foglalták, a fotóalbumot a szin-
tén nyugdíjas egykori kolléga, 
Losonczi Sándorné adta át az 
ünnepeltnek. Az iskola jelen-
legi igazgatója, Botos Ilona is 
köszöntötte a szülinapost. Az 

önkormányzat képviseltében 
pedig Csillagné mellett Majnay 
Gábor, a városháza osztályve-
zetője is jókívánságokkal és egy 
palack borral üdvözölte Scherer 
Sándort.

„Több emlékem is van Ba-
bitsról” – mondta Scherer Sán-
dor, utalva úgy a Babits Irodal-
mi Társaságra, mint az iskolára, 
amelyet vezetett. Aktív éveiben 
csaknem 20 ezer diák fordult 
meg azokban az iskolákban, 
amelyekben tanított. Szekszárd 
egyik szakiskolájában például 
közreműködésével a szakmát 
tanulók levelező képzésben is 
részt vehettek. Emellett aktív 
szerepe volt a Tolna Megyei 
Népújság alapításában, hogy 
csak néhány mérföldövet em-
lítsünk éltéből.

Mindközül a legfontosabb 
talán most az, hogy a 90 eszten-
dős Scherer Sándor ma is olyan 
energiát sugároz, amelyből mi, 
fiatalabbak erőt meríthetünk. 
Isten éltesse, Sanyi bácsit! 

 - mwj -
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Június 28.
A városi képviselő-testület a kulturális 
tevékenység önkormányzati feladatai-
nak ellátására létrehozta a Szekszárdi 
Közművelődési Szolgáltató Kft-t. E 
társaság feladata lesz a város rendezvé-
nyeinek szervezése és a Babits Mihály 
Kulturális Központtal kapcsolatos va-
lamennyi feladat ellátása. Vezetésére a 
budapesti Várkert Bazár igazgatóságá-
nál kulturális menedzserként szerzett 
tapasztalatokkal rendelkező Zsikó Zol-
tán kapott megbízást.

Június – augusztus
A szekszárdi önkormányzat ez évben is 
biztosította a családoknak az ingyenes 
napközit és gondoskodott a rászoruló 
gyermekek térítésmentes étkeztetéséről.

Július 26.
A migráció kapcsán határvédelmi fel-
adatokat ellátó mintegy 60 rendőrnek 
mondott köszönetet Ács Rezső polgár-
mester és dr. Pilisi Gábor a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság vezetője a Garay 
Élménypincében tartott összejövetelen. 

Szeptember 1.
A Szekszárdi Családbarát Strand- és Él-
ményfürdő kiváló szezont zárt mintegy 
80 000 vendég fogadásával. Ács Rezső 
polgármester tájékoztatójában kiemelte, 
hogy a látogatók többsége városunkból 
és a környékről érkezett, de a népsze-
rűség növekedését mutatja, hogy bajai, 
kalocsai, sőt fővárosi vendégek is ide 
látogattak. Siker volt a nagycsaládosok 
napja. Csillag Balázs a központ igaz-
gatója kiemelte azt a törekvést, hogy 
minden korcsoport számára kínáljanak 
programokat. Az Év fürdője versenyen 
először elindulva, az „Év feltörekvő für-
dője”kategóriában a 8. helyet érték el.

Szeptember 21.
Kétmilliárd forintból országos modell-
kísérleti program indul a gyermekjó-
léti szolgálatok szociális segítő tevé-
kenységének fejlesztésére, jelentette be 
Czibere Károly államtitkár a Placcon 
tartott sajtótájékoztatóján. Ács Rezső 
polgármester kiemelte, hogy a helyszín 
kiválasztása a város és szakmai szerve-
zetei elismerését jelentik. A program 
eredményeként a szekszárdi járás 10 
településén mintegy 3000 gyermekkel 
foglalkoznak majd. 

Szeptember 25–26.
Szekszárdon egymást érték a sportcélú 
fejlesztések az oktatási intézmények-
ben. A Babits iskolában kültéri kosár-
labda-pályát, a Garay iskola udvarán 
műfüves labdarúgó-pályát avatott Ács 
Rezső polgármester. A Babits létesítmé-
nye az önkormányzat, az Atomerőmű 
KSC és az iskola összefogásával, vala-
mint a TAO kedvezmények felhasználá-
sával készült, 3,3 millió forint értékben.

A Garay iskola 20x40 m felületű pá-
lyája a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Pályaépítési Programjában, az önkor-
mányzat és a Szekszárdi UFC, valamint 
a helyi vállalkozások összefogásával 
készült, 25 millió forintból. A nem-
zeti szalagot Ács Rezső polgármester, 
Kárpáti Zoltán UFC elnök és Gerzsei 
Péter KLIK igazgató vágta át, majd Du-
nai Antal egykori válogatott labdarúgó 
végezte el a kezdőrúgást.

Október 1.
Eredményes szakmai tanácskozást 
tartott a Megyei Jogú Városok Szövet-
sége Jegyzői Kollégiuma Szekszárdon, 
jelentette ki dr. Molnár Kata jegyző. A 
fontos napirendi pontok között szere-
pelt az aktualizálásra érett önkormány-
zati törvény, a 2018. évhez kapcsolódó 
választási feladatok áttekintése, va-
lamint az információszabadság és az 
adatvédelem kérdésköre.

Október 2–3.
Az Idősek Világnapján 1500 szép ko-
rút látott vendégül a kulturális köz-
pontban a város vezetése, ahol Ács 
Rezső polgármester és az egykori kez-
deményező, Horváth István országgyű-
lési képviselő köszöntötte a 60 év feletti-
eket, és virágkosarakkal köszönték meg 
a helyi nyugdíjas szervezetek vezetőinek 
munkáját. A 3 ajándék koncerten Csep-
regi Éva és a Csurgó zenekar szórakoz-
tatta a közönséget.

Október 9.
A fejlesztéseknek köszönhetően a 113 
szekszárdi buszmegálló közül 84 fe-
dett váró javítja az utasok kényelmét. A 
fejlesztésre 13 millió forint támogatást 
nyert az önkormányzat, amelyhez az 
önrész 4,5 millió Ft volt.

Október 13–14.
A tolnai megyeszékhely modernko-
ri történetének legmagasabb szintű 
diplomáciai eseménye zajlott Szek-
szárdon, amikor a visegrádi országok 
államfői tanácskoztak a vármegyehá-
zán, ismerkedtek városunkkal. Áder 
János köztársasági elnök katonai 
tiszteletadással fogadta kollégáit: Miloš 
Zeman cseh, Andrzej Duda lengyel és 
Andrej Kiska szlovák államfőt a Béla 
király téren. Az államfők a biztonság-
politikával, a körforgásos gazdasággal 
és az információs technológiával kap-
csolatos együttműködésről tárgyaltak, 
majd másnap közös sajtótájékoztató 
tartottak.  Áder János rámutatott: arra 
törekszenek, a vitákat sem kerülve, hogy 
közös álláspontot alakítsanak ki Euró-
pa, a Térség és a Nyugat-Balkán jövőjét 
érintő kérdésekben. 

A V4-ek államfői tanácskozásuk 
után Szekszárd kulturális értékeivel, 
gasztronómiájával ismerkedtek a Bod-
ri Birtokon, ahol a bartinások tánca 
mellett hagyományos szüreten is részt 
vettek és elismerően szóltak a város 
vendégszeretetéről. Ács Rezső polgár-
mester átnyújtotta a város ajándékait.

Október 17.
Az Országos Pályaépítési Programban 
az önkormányzat, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség, a Szekszárdi UFC és helyi 
vállalkozások összefogásával műfüves 
pályát avatott Ács Rezső polgármester 
a Baka István Általános Iskolában. 
A pálya 25 millió forintból készült el, 
amelyhez az önkormányzat 8 millió fo-
rinttal járult hozzá.

Október 26.
Hazai gyártású tűzoltókocsit bocsátott 
szolgálatba a Béla király téri ünnepsé-
gen dr. Balázs Gábor a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság vezetője, 
amelyre a történelmi egyházak képvise-
lői, dr. Kaszó Gyula, Petkó Tamás és Se-
fcsik Zoltán lelkészek is áldásukat adták.

Október 31.
100 millió forintból létesül turisztikai 
bázis a Siónál, Palánkon. A megvalósí-
táshoz szükséges támogatási szerződést 
Ács Rezső polgármester és Fehér János, 
az államkincstár Tolna megyei vezetője 
írta alá.

November 2.
A nemzeti konzultáció témakörében 
tartott teltházas fórumot Horváth Ist-
ván államtitkár. Az est előadója Ben-
csik András, a Demokrata című hetilap 
főszerkesztője volt.

November 9.
A Zöld Városok program fórumsoro-
zatán élénk lakossági részvétellel Ács 
Rezső polgármester és Szepesi Balázs 
a Hétfa Kutatóintézet stratégiai igazga-
tója a fejlesztési javaslatokat figyelembe 
véve elmondta, hogy 2018-ban teljesen 
új arculatot kap Szekszárd belvárosa a 
Területi és Településfejlesztési Operatív 
Program forrásaiból.

November 10.
Az önkormányzat kutyafuttatókat lé-
tesített a város belterületén, amelyek a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztő Ala-
pítvány pályázata támogatásával jöttek 
létre.

November 10–11.
A kiváló borok és finomabbnál fino-
mabb ételek mellett a nép- és világ-
zenéből is remek adagot kaphattak a 
Márton-napi Vigadalom vendégei 
Szekszárdon a Béla király téren a fű-
tött fesztivál sátrakban. A már hagyo-
mányos rendezvény libalakomáit, jó 
borait sok százan megkóstolták. Ács 
Rezső polgármester kiemelte, hogy a 
4. alkalommal megrendezett népszerű 
vigadalom kiváló alkalom arra, hogy a 
helyiek meghitt körülmények között ta-
lálkozhassanak. Az újborokra dr. Kaszó 
Gyula lelkipásztor kérte Isten áldását. 
Az ételekről a Stefán ételbár és a Szász 
étterem gondoskodott, a borokat pedig 
a Mészáros, Posta, Prantner, Sárosdi, 
Tringa, Vesztergombi pincészetek kí-
nálták. Fellépett a Magyar Vista Social 
Club, a Csurgó, a Babra, a Góbé ze-
nekar és az elmaradhatatlan Muslinca 
Férfikar. Herczku Ági, majd a Dűvő 
koncertje után a bartinás Varga János 
és Szűcs Alexandra vezetésével táncház 
kínálta a jó hangulatot.

November 16.
Ajándékcsomagokkal tette szebbé a 62 
év felettiek karácsonyát az Idősbarát 
Önkormányzat díjjal kitüntetett város-
vezetés. Ács Rezső polgármester kezde-
ményezésére a lakosok a polgármeste-
ri keretből juthattak az ajándékokhoz, 
amelyet a város a nyugdíjas szervezetek 
javaslatával állított össze.

November 17.
A vármegyeháza dísztermében tartotta 
ülését a Tolna Megyei Bűnmegelőzési 
Tanács, amelyen többek között a fogva-
tartottak reintegrációjáról is beszámolt 
Soczó László ezredes, a büntetés-vég-
rehajtási intézet parancsnoka. Mint 
elmondta, lehetőség van szakács és szo-

bafestő és mázoló szakmák elsajátítására 
és a családi kapcsolattartásra.

November 22.
Az önkormányzat szakképzési fórum 
sorozatán a Garay iskolában a Szekszár-
di Szakképzési Centrum és a Csapó 
Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium be-
mutatta legújabb képzési ajánlatait. Ács 
Rezső polgármester megnyitójában ki-
emelte: arra ösztönzik a fiatalokat, hogy 
szakmát tanuljanak, de munkahelyet is 
biztosítanak számukra.

November 24.
A Mecénás Tehetséggondozó Támo-
gatás keretében közel 70 diákot és 45 
felkészítő tanárt, edzőt díjazott Szek-
szárd önkormányzata, amely eddig 
mintegy 3000 fiatalt jutalmazott kiváló 
teljesítményéért. Ács Rezső polgár-
mester kiemelte, hogy a „Szekszárd név 
egyet jelent a minőséggel”. (A díjazottak 
névsora a Szekszárdi Vasárnap 2017. de-
cember 3-i számában olvasható.)

December 3–22.
A vállalkozók támogatásával állt össze 
és színes programokkal várta a hagyo-
mányos Szekszárdi Advent a város la-
kosságát az önkormányzat, a kulturális 
központ és a civil szervezetek együttes 
szervezésében. Ács Rezső polgármes-
ter és Sefcsik Zoltán lelkész köszöntője 
után a gyermekek visszaszámlálásával 
meggyújtották a város karácsonyfája 
gyertyáit a Béla király téren. 15 étkes és 
10 kézműves kínálta ételeit, termékeit a 
népes forgatagban. A cipős doboz jóté-
konysági akció is sikeres volt, az ado-
mányokat rászoruló gyermekek kapták 
és fogadták nagy örömmel. A Mentálhi-
giénés Műhely fogta össze 27 civil szer-
vezet, 13 intézmény és 5 magánszemély 
közreműködésével az „Élő szeretetet 
embertársainknak” programot, mint-
egy 1000 ember közreműködésével. De-
cember 17-én közös gyertyagyújtásra 
várták a lakosságot a Művészetek házá-
ba, s ekkor volt a városháza fényfestése 
is. A rendezvényeket a Tücsök Zenés 
Színpad teltházas karácsonyi koncertje 
zárta a Művészetek Házában.

December 4.
A Bor utca hivatalos átadásával lezá-
rult a Modern Városok program első 
üteme Szekszárdon. A Mérey Mihály 
infrastruktúra-fejlesztési programban 
megvalósult teljes rekonstrukció 1,2 
milliárd forintot tett ki. Horváth Ist-
ván országgyűlési képviselő a 3 milli-
árd forint összértékű Mérey programról 
szólt: többek között 13 km-en építettek 
betonvápás vízelvezetőt, több utcát fel-
újítottak, megtörtént a Parászta patak 
mederrendezése. Ács Rezső polgármes-
ter felidézte a fejlesztések ütemét, majd 
következő feladatként a tömegközleke-
désnek a Bor utcába való bekapcsolását 
jelölte meg.

December 5.
15 millió forintból újult meg a Csa-
ládok Átmeneti Otthona a Csatári út 
70/B szám alatt. Dr. Haag Éva alpol-
gármester az átadón elmondta, hogy 
a felújítást helyi vállalkozó végezte, s a 
költségek felét az önkormányzat állta.  
A 20 férőhelyes intézményben az ország 
egész területéről tudnak családokat fo-
gadni szükség esetén.

December 6.
Az önkormányzat segítségével újult 
meg a Balassa János kórház gyerme-
kosztályának 2. emelete, 10,5 millió 
forintból. A hivatalos átadón Ács Rezső 
polgármester örömmel tudatta, hogy a 
felújítással jobb körülmények közé ke-
rültek a gyerekek és szüleik. Dr. Németh 
Csaba főigazgató megköszönte a város 
támogatását, amely által a kórházi dol-
gozók munkakörülményei is javultak.

December 10–20. 
Az önkormányzat összesen 10 millió 
forint értékű élelmiszer csomagokkal, 
utalványokkal segített az időseknek és a 
rászorulóknak meghittebbé tenni a ka-
rácsonyi ünnepeket. Ács Rezső polgár-
mester és dr. Haag Éva alpolgármester 
csomagot vitt és palacsintát sütött a Mé-
rey és Kadarka utcai otthon lakóinak. 
Csomagot kaptak a Szekszárd-Újváro-
si Római Katolikus Társaskör tagjai is. 
1000-nél több rászorulónak juttatott a 
közgyűlés szociális és egészségügyi bi-
zottsága közreműködésével utalványo-
kat, 2,8 millió forintos keretből.

December 19.
173 rászoruló családnak juttatott 
ingyenes tűzifát a megyeszékhely ön-
kormányzata karácsonyig. Ács Rezső 
polgármester kiemelte: kilencmillió 
forintot szántak erre a célra. Egy csa-
lád tizenöt mázsa tűzifához jutott hozzá.

December 22.
A polgármesteri hivatal és a kulturális 
központ évzáró szponzori fogadásán 
köszönte meg Ács Rezső polgármester 
a vállalkozók támogatását, amelynek 
segítségével a város magas színvonalon 
rendezhette meg programjait. Zsikó 
Zoltán, a kulturális központ ügyve-
zetője kiemelte, hogy 2017-ben 4 144 
rendezvényen több mint 371 ezer ember 
fordult meg városunkban.

II. Gazdaság
Január 18.
Digitális szolgáltató központot hoz 
létre a Photel csoport Szekszárdon 130 
új munkahellyel. A 946 milliós beru-
házáshoz a kormány 378 millió, vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. Ács 
Rezső polgármester bízik abban, hogy 
a beruházás nyomán újabb innovatív 
befektetőket sikerül a városba vonzani.

Február 24.
A Csapó Dániel középiskolában fel-
újított közösségi szobát, 19 fürdőszobát 
és egy mosó-szárító helyiséget vehettek 
birtokba a kollégisták. Egy 225 millió 
forintos beruházásnak köszönhetően 
a tanulók korszerű eszközökkel, gé-
pekkel ismerkedhetnek meg, mondta 
Simonné Szerdai Zsuzsanna igazgató. 
A létesítményeket dr. Nagy István ál-
lamtitkár, Horváth István országgyű-
lési képviselő és dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott adta át.

Február 27.
Aranyérmet nyert a Dúzsi Tamás és 
Családja Pincészet a németországi 
Neustadtban megrendezett 20. Mundus 
Vini tavaszi nemzetközi borversenyén a 
Pentaton Cuvée, sajátos Dúzsi ízvilágot 
tükröző borával.

Március 3.
Szekszárd és Eger között ismét megren-
dezték a Bikavér párbajt Budapesten, a 

Corinthia hotel pazar miliőjében, ahol 
15 egri és 16 szekszárdi pincészet mu-
tatta be borát. A döntetlenre zárult pár-
baj résztvevői megkóstolhatták A Kávé 
háza különlegességeit és a Kék Madár 
Alapítvány Szekszárdi Csokiját is.

Március 21.
A 3 milliárdos keretösszegű Mé-
rey-programban február hónapban 
16 helyen zajlottak útburkoló munkák. 
Ács Rezső, Lisztes-völgyben tartott saj-
tótájékoztatóján elmondta, hogy a be-
ruházásnak köszönhetően a szekszárdi 
borvidék útjainak már 30%-át borítja 
vápás vízelvezető.

Március 27.
A Vesztergombi Pince 2012-es Bodzás 
merlot válogatása lett a Szekszárdi 
Borvidéki Borverseny legjobb vö-
rösbora, amely 2015-ben nagyaranyat 
nyert a Magyar Bormustrán, aranyér-
met kapott a 2015-16-os Vinagorán, 
2015-ben a Prestige Reserve gyémánt 
díjában részesült, és beválasztották a 
100 legjobb magyar bor közé.

Április 29.
Első alkalommal rendeztek bortúrát 
„Bikavér borongoló” néven a város 
északi részén található 10 pincészet 
részvételével. Az eseményre mintegy 
400 borturista érkezett.

Május 4.
Első alkalommal választották ki az Or-
szágház borait, amelyek közül 3 szek-
szárdi. A kékfrankosok és a bikavérek 
közül a Fritz Pincészet 2012-es tételeit, 
amíg a legjobb kadarkák közül a Takler 
Borbirtok 2015-ös bora viselheti az Or-
szág bora címet.

Május 12–14.
10 szekszárdi borászat és büfékocsi 
részvételével először rendezték meg a 
„Szekszárdi Bortavasz és Food Truck 
Show”-t a Béla király téren. A kiváló bo-
rok mellett a büfék kínálatának újragon-
dolt, technikailag tökéletesített verzióit 
ízlelhette meg a nagyszámú érdeklődő.

Május 21–22.
Egy arany- és egy ezüstérmet nyert a 
Bordeaux-i Challenge International 
du Vin borversenyen a Szekszárdi bor-
vidéken termelő Lajvér Borház Kft.

Május 24.
A Szekszárdi Boregyetem Tavaszi 
rozé kavalkád című borkóstolója a PTE 
szekszárdi karán zajlott, ahol Dúzsi, 
Eszterbauer, Mészáros, Módos, Prant-
ner és Schieber borokat lehetett ízlelni.

Június 1.
10. születésnapját ünnepelte az Ízlelő 
Családbarát Étterem bizonyítva, hogy 
a megváltozott munkaképességűek 
sikeres munkát végeznek. Ács Rezső 
polgármester hangsúlyozta, hogy a mű-
ködtetés pozitív társadalmi hatást vál-
tott ki. Mészáros Andrea, az üzemeltető 
Kék Madár Alapítvány ügyvezetője ki-
emelte, hogy egészséges alapanyagokból 
egészséges táplálkozást biztosítanak és 
fontos érték náluk a családközpontúság.

Június 2.
Az Országos Borversenyen nagyarany-
nyal ismerték el a Takler Pincészet 
2015-ös bikavérét. A Fritz Pincészet 
vörösboraival 4 aranyérmet is begyűjtött. 

Aranyérmes lett még: Bősz Adrián, Esz-
terbauer Borászat, Schieber Pincészet.

Június 3.
Kékfrankos szőlővirágzás ünnepet 
tartott a Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
harmadízben a Mészáros Pincészetben, 
ahol ünnepi köszöntőt mondott dr. 
Kiss Eliza miniszteri biztos, majd ne-
ves szakemberek előadásai hangzottak 
el. Dr. Kozma Pál a PTE Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézet nevében örö-
mét fejezte ki a fajta megújításáért. 
Kiemelte, hogy a kékfrankos jövőjéért 
a kutatóintézet kísérletbe fogott Szek-
szárdon, ezért Mészáros Pál birtokán 
167 anyatőkét ültettek el, kialakítva 
egy 24 klónt számláló génbankot.

Június 6.
A „Neked munka, nekem álom!” című 
programban fogyatékkal élők próbál-
hatták ki magukat álmaik munkakö-
rében. A Kék Madár Alapítvány mun-
katársa, Somogyvári Eszter elmondta, 
hogy a társadalmi felelősségvállalás 
létező és működőképes fogalom.

Június 7.
Nagyszabású rehabilitációs állásbörze 
várta a megváltozott munkaképességű-
eket a PTE szekszárdi karán, ahol Czi-
bere Károly államtitkár hangsúlyozta, 
hogy minden támogatást meg kell 
adni a munkaerőpiaci belépéshez. A 
foglalkoztatási rehabilitáció keretében 
a cégeknek bértámogatás igénylésére 
nyílik lehetősége, amelyet 2017-ben 40 
milliárd forintra emelt a kormány. Ács 
Rezső polgármester kiemelte: fontos, 
hogy a megváltozott munkaképességű-
ek érezzék, valódi munkát végeznek.

Június 17–18.
10 pincészet összefogásával 7. alka-
lommal rendezték meg az Iván-völgyi 
Kadarkatúra programjait. Mintegy 
1000 borturista tapasztalhatta a pincé-
szetek vendégszeretetét és kóstolhatta 
kiváló borait.

Június 19.
Az országban elsőként megkötötték a 
Földművelésügyi Minisztérium és a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közötti 
Tolna megyei együttműködési megálla-
podást, amely az agrárszakképzés meg-
erősítését szolgálja, és amelyet Román 
István helyettes államtitkár és Vendégh 
Edit a NAK megyei igazgatója írt alá.

Július 10–16.
Az Sz+C Stúdió Kft. színes program-
mal rendezte meg 16. nyári gyermektá-
borát munkatársai gyermekei és unokái 
részvételével. A cég 2000 óta tartja az 
„Építők napi” rendezvényét, amelyre 
ezúttal egy hosszú hétvége keretében 
Kiskunmajsán került sor.

Augusztus 2.
Budapesten a Vajdahunyad várban Fa-
zekas Sándor földművelésügyi miniszter 
adta át a TOP Borkiválóságok illetve 
Borkiválóságok minősítéseket az 1162 
tétel benevezett borból a legjobbaknak. 
15 minta, közte a Twickel Szőlőbirtok 
Gróf Zichy Szekszárdi 2012-es kékfran-
kosa kapott TOP Borkiválóság címet. 
További 309 fehérbort, 174 vörösbort és 
62 rozét minősítettek Borkiválóságnak, 
közülük 45 mintát szekszárdi borászok 
neveztek. A Lajvér Borház 4, Bősz Adri-
án, Dúzsi Tamás, Eszterbauer, Hetényi, 

Németh János, Pastor, Takler, Twickel, 
Vesztergombi pincészetek, szőlőbirto-
kok 3–3 bora, Feiszt, Mészáros, Posta, 
Vida birtokok 2–2, Bodri, Halmosi, 
Merfelsz, Scheiber pincészetek, Szeles-
hát Szőlőbirtok 1–1 bora került az ok-
levéllel díjazott borok közé.

Augusztus 20.
Tolna megyében 41 000 hektáron termel-
tek búzát, amelynek a hektáronkénti átla-
ga 6,17 tonna átlaga országosan a legma-
gasabb volt, hasonlóan a 11 000 hektáron 
termelt őszi árpa 6,47 tonnás átlaggal. 

Szeptember
A németországi 21. Mundus Vini 
nemzetközi borversenyen 4200 mintát 
bíráltak. Magyar borászok összesen 5, 
köztük a Vesztergombi Pincészet va-
lamint Dúzsi Tamás és Családja Pin-
cészet egy-egy bora nyert aranyérmet.

Szeptember 20.
A világ számos tájáról érkezett szakújság-
írók hallgattak tájékoztatót, ismerkedtek 
a Samsonite új szekszárdi üzemével, az 
ott készülő kiváló minőségű bőröndök-
kel. Az eseményen dr. Pana Petra a kül-
gazdasági ügyekért felelős államtitkár és 
Ács Rezső polgármester is részt vett.

Szeptember 28.
Gyümölcsöző együttműködés alakult ki 
az Alisca Terra és a Kolping szakképző 
között. A cég által készített komposztot 
hasznosítja az intézmény a növényter-
mesztési kísérletekben, így a diákok 
könnyen követhetik a folyamatokat. A 
palánki fóliasátornál Kővári Ildikó az 
Alisca Terra munkatársa ismertette a 
lakosság által is megvásárolható kom-
poszt értékesítési akciót.

Szeptember 29.
Összeolvadt a Dunaföldvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, valamint az Észak Tol-
na Megyei Takarékszövetkezet a Hungá-
ria Takarékkal, és az ország legnagyobb 
takarékszövetkezetévé vált – jelentette ki 
Gáspár Csaba a Hungária Takarék ügy-
vezető igazgatója a megújult szekszárdi 
fiók átadó ünnepségén. Jelen volt Hor-
váth István országgyűlési képviselő is, 
aki kiemelte, hogy „a Hungária Takarék 
a vidék pénzügyi motorja, Magyarország 
legtőkeerősebb takarékszövetkezete”.

November 3.
Új gyártócsarnokot avatott városunk-
ban az Adval Tech Csoport. Az ün-
nepségen a svájci székhelyű cégcsoport 
vezetői, leányvállalataik és partnereik, 
valamint a városi elöljárók voltak jelen. 
Az 5000 négyzetméteres üzemcsar-
nokban fém- és műanyag alkatrészeket 
gyártanak. Az avatáson részt vett Pe-
ter Burkhard svájci nagykövet és Ács 
Rezső polgármester is, aki köszönetét 
fejezte ki a cégcsoportnak, hogy 2007-
ben Szekszárdot választották. Döntésük 
helyességét az eredmények igazolták.

November 26.
A szlovéniai Mariborból került Szek-
szárdra egy oltvány a „világ legősibb” 
szőlőtőkéjéről, a Madra Kavcina faj-
tájú kék borszőlőből, amelyet Kövér 
László az országgyűlés elnöke abból az 
alkalomból adományozott városunk-
nak elültetésre és további gondozásra 
a szekszárdi borvidéken, hogy a két 
ország között 25 éves a kisebbségi ke-
retegyezmény. Az ünnepélyes átadáson 
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jelen volt Horváth István országgyűlé-
si képviselő, Ács Rezső polgármester és 
Eszterbauer János, a Szekszárdi Borá-
szok Céhének elnöke is.

December 1.
Vendégh Editet választotta meg megyei 
elnökének a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Tolna megyei küldöttgyűlése 
a vármegyeházán, ahol az 5 éves ciklus 
tisztségviselőit is beiktatták.

III. Oktatás, nevelés
Február 11.
A PTE KPVK diplomaátadó ünnep-
ségén turizmus-vendéglátás, környe-
zetkultúra, óvodapedagógus és tanító 
szakon végzettek vették át okmányai-
kat. Kiváló tanulmányi eredménye és 
kiemelkedő közösségi munkája elisme-
réseként jutalmazták Horváth Péter, 
Kuritár Zoltán, Marczis Marietta és 
Rack Dávid turizmus-vendéglátás sza-
kos hallgatókat.

Március 9.
A szekszárdi mérnökképzés indításáról 
tárgyalt egyetemi és önkormányzati ve-
zetőkkel és Tolna megye legjelentősebb 
vállalkozásainak képviselőivel a szek-
szárdi egyetemi karon dr. Palkovics 
László felsőoktatásért felelős államtit-
kár. Az tárgyaláson részt vett Horváth 
István országgyűlési képviselő is.

Március 13–14.
A Szekszárdi Garay János Gimnázium 
23. alkalommal adott otthont a Ga-
ray-napok keretében a Kárpát-meden-
cei Kőrösi Csoma Sándor földrajzi, „Az 
én Pannóniám” vers- és prózamondó 
versenynek. A diákigazgató címet Mi-
hálovits Arnold és Pap Endre nyerte 
el. A gimnázium kulcsait Ács Rezső 
polgármestertől vehették át.

Március 19–24.
A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 
jegyében „Pénz7” címmel tartottak 
projekthetet a Szekszárdi Szakképzési 
Centrum Ady Endre Középiskolájában, 
600 diák részvételével.

Március 20.
Prevenciós Paletta Szekszárd, 2017 cím-
mel tartott rendezvényt a dr. Haag Éva 
alpolgármester vezette Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum. A program széles 
körű összefogással jött létre. Az érzéke-
nyítésen 8 iskola 400 diákja vett részt.

– Jubileumi vándorkiállítással em-
lékeztek a PTE szekszárdi karán a hazai 
felsőoktatás 650 évére. A tárlatot dr. 
Horváth Béla dékán és Tancz Csilla 
kari könyvtárvezető nyitotta meg.

Március 22.
Ács Rezső polgármester 3 millió forint 
értékben adott át játékokat a városi 
bölcsődében a TOP forrásból megva-
lósuló fejlesztések, eszközbeszerzések 
részeként, a gyermekek nagy örömére.

– A Víz Világnapján a Víz- és Csa-
tornamű Kft. különböző projektekkel 
hívta fel a figyelmet a víz és környeze-
tünk védelmére, így a Kolping iskola 
diákjai megtekintették a Bogyiszlói 
úti víztisztító üzemet.

– Közel 1000 diák látogatott el a Ma-
gyar Honvédség látványos haditech-

nikai bemutatóval egybekötött tobor-
zójára, a Luther térre. Az érdeklődők 
vadászgép-szimulátort is kipróbálhattak.

Március 30–31.
Az I. Béla Gimnázium, Kollégium és 
Általános Iskolában 13. alkalommal 
rendezték meg a Neumann Nemzet-
közi Tehetségkutató Programtermék 
Versenyt Kovács Győző szellemében, 
amelyen az informatika különböző terü-
letein tehetséges általános és középisko-
lás tanulók mérettették meg munkáikat. 
A pályázatok vajdasági és szekszárdi 
előzsűrizését követően a döntőbe 77 ta-
nuló összesen 63 pályaművét hívták meg. 

Április 28.
Számtalan szakmába nyerhetett bete-
kintést 350 diák a Szakmák éjszakája 
programsorozaton, amelyet a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 4 tagin-
tézményében rendeztek.

Június 10.
Nagyszerű sikert ért el Tóth Csongor, a 
Garay gimnázium 11. osztályos tanu-
lója: az Országos Középiskolai Tanul-
mányi versenyen 1. helyezett lett tör-
ténelem tantárgyból. A sikeres diákot 
és tanárát, Nagy Lászlót hivatalában 
fogadta Ács Rezső polgármester, aki a 
város nevében köszönetét és elismerését 
fejezte ki, ajándékok kíséretében.

Június 14.
Tehetséges és szorgalmas diákokat is-
mert el a Tolna Megyei Önkormányzat 
a vármegyeházán tartott ünnepségen. A 
155, megyei tanulmányi versenyen 1–3. 
díjat nyertek közül 26 szekszárdi volt. 
Itt adták át a Tolna Megye Tálentuma 
díjakat is, amelyet 4 helyi tanuló nyert: 
Molnár Eszter, Angyal Réka, Trapp 
Margaréta a Dienes iskolából és Zen-
tai Balázs a Garay gimnáziumból.

Június 16.
Mini KRESZ-parkban gyakorolhatták 
a helyes közlekedést az óvodások és 
iskolások a Béla király téren. Ács Re-
zső polgármester a városunkban tartott 
közlekedésbiztonsági konferencia után 
a helyszínen kijelentette, hogy a felnö-
vekvő nemzedékek számára is fontos 
szerep jut a közlekedési tudatosság 
kialakítására.

Június
Kasza Réka, Nádasdi Panni és Réz 
Réka a Baka István Általános Iskola 
Grundschule tanulói országos 1. helye-
zést értek el a „Spiel und Gewinn!” né-
met nyelvi, több fordulós levelező ver-
senyen. Felkészítő tanáruk: Rácz Nóra.

Június 25. – július 1. 
A Nyitott Világ Alapítvány 14. alka-
lommal szervezte meg a hagyományos 
kulturális utazást Bécsbe. A diákok a 
nyelvtanulás mellett megismerkedtek az 
osztrák főváros történelmi és kulturális 
látnivalóival, nevezetességeivel.

Július 1.
A PTE KPVK diplomaátadó ünnepsé-
gén az intézmény aulájában dr. Zeller 
Gyula a PTE rektorhelyettese és dr. 
Horváth Béla a kar dékánja köszöntöt-
te, majd átadta az intézmény alapkép-

zésein és felsőoktatási szakképzésein 
végzett közel száz hallgatónak az okleve-
leket, elismeréseket. Kiváló tanulmányi, 
tudományos és közéleti tevékenységéért 
jutalomban részesült Kiss Orsolya, Dö-
mény Diána, Horváth Beáta, Schubert 
Mária, Badics Bettina, Heil Ákos, 
Horváth Beáta, Boros Lilla, Konyecsni 
Gábor tanító és Bozsó Bernarda német 
nemzetiségi tanító szakos, Nagy Andor 
informatikus könyvtáros MA szakos, 
Major Tünde Kármen, Mókus Rita 
óvodapedagógus szakos, Gerencsér 
Gitta, Fehér Boglárka, Rabb Mónika 
turizmus-vendéglátás szakos és Kuritár 
Karina környezetkultúra szakos végzett 
hallgató. A kar vezetése ekkor köszön-
tötte Antus Györgynét a Gyakorlóisko-
la és Óvoda leköszönő, nyugdíjba vonu-
ló igazgatóját, a tudományos fokozatot 
szerzett dr. habil Bús Imre PhD főisko-
lai tanárt, dr. habil Németh Balázs PhD 
egyetemi docenst és dr. Pankász Balázs 
PhD adjunktust. Hagyományosan ekkor 
köszöntötték jubileumi diplomával az 
50 éve végzett Enyedi Istvánt és Nagy 
Lászlónét, a 60 éve végzett Brenner 
Györgyné Szentes Máriát, Szegedi 
Lászlóné Pruth Editet, Viola Máriát 
és Teleki Bertalanné Pauliska Már-
tát, a 65 éve diplomát szerzett Kompa 
Zoltánné Jákli Zsuzsanna Antóniát és 
Lerf Ferencné Pákozdi Teréziát.

Augusztus 11–17.
A Nyitott Világ Alapítvány 17. alka-
lommal szervezte meg Fadd-Dombori-
ban a nyelvtábort 80 diák részvételével, 
angol és német anyanyelvű tanárok köz-
reműködésével.

Szeptember 1.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady 
Endre Szakképző Iskolájában a Dunán-
túlon egyedüliként kadétképzés indult.

Szeptember 16.
Negyedik szemeszterével folytatódott 
a KPVK és Szekszárd önkormányzata 
együttműködésében a Szekszárdi Har-
madik Kor Egyeteme aktív időskort 
segítő programsorozat. A nyitó előadást 
Virtuális világ és a szappanoperák vi-
lága címmel dr. Horváth Béla egyetemi 
tanár, dékán tartotta.

Szeptember 20.
Második alkalommal nyerte el az Au-
tómentes Nap vándorserlegét a gya-
korlóiskola 4. A osztályközössége. A 
jól megérdemelt díjat Ács Rezső pol-
gármester nyújtotta át a legnépesebb 
biciklis tábort alkotó diákoknak.

Október 13. 
Dr. Kondákor István egyetemi magán-
tanár (SZTE), a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház és Egyetemi Oktató kór-
ház Neurológiai Osztályának osztályve-
zető főorvosa Az emberi agy funkciói 
az elmúlt évezredek tükrében, a nyu-
gati és keleti orvoslás szemszögéből 
címmel tartott előadást a Szekszárdi 
Harmadik Kor Egyetemén.

Október 19.
Jubileumi testnevelési tanítási versenyt 
rendezett a szekszárdi pedagógusképzés 
elindulásának 40. évfordulója alkalmá-
ból a KPVK. A verseny 1. helyezettje 

Gauzer Dorina, 2. Sallai Zoltán, 3. Ud-
vardy Enikő tanító szakos hallgató lett.

November 13–17.
Tehetségnapokhoz kapcsolódva ismét 
megrendezték a Garay gimnáziumban 
a Tudomány Hete rendezvénysoroza-
tot, ahol a reál- és humántudományok 
egyaránt helyet kaptak.

November 21.
Rendezvénysorozattal emlékezett a 
PTE KPVK a 2017-ben 40 éves szek-
szárdi felsőoktatásra. Zárásként konfe-
renciát rendeztek. Az aula ezentúl Illyés 
Gyula nevét viseli, az oktatástörténeti 
állandó kiállítást Bezerédj Amáliáról 
és Bezerédj Istvánról nevezték el. Az 
egyik oktatóterem dr. Deli István egy-
kori főigazgató nevét viseli.

November 23.
„Nézzük meg, mi várható a 2017-es 
évjáratból!” címmel a kiemelkedően jó 
szekszárdi évjáratról tartott tanévnyitó 
előadást a KPVK BORkultúra Sza-
badEGYETEM. A házigazda Módos 
Ernő PTE KPVK címzetes docens, az 
Alisca borrend nagymestere volt.

November 27.
A Szekszárdi Harmadik Kor Egyete-
mének novemberi eseményén Ács Re-
zső polgármester előadása Több mint 
jó bor címmel hangzott el.

December 18.
A Szekszárdi Harmadik Kor Egyete-
me szemeszterzáró előadását dr. habil 
Nagy Janka Teodóra PhD egyetemi 
tanár, dékánhelyettes Az öregek „ár-
verésétől” Idősfalváig címmel tartotta. 
Ezután Ács Rezső polgármester és dr. 
Haag Éva alpolgármester a részvételt 
igazoló emléklapokat, dr. Nagy Janka 
Teodóra a KPVK ajándék kiadványait 
adta át hallgatóknak.

IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Január 14.
Mözsi-Szabó István festőművész 90. 
születésnapja alkalmából életmű kiál-
lítást láthatott a közönség. A mestert 
Csillagné Szánthó Polixéna humán bi-
zottsági elnök is köszöntötte a zsúfolásig 
megtelt Művészetek Házában.

Január 15. 
Megjelent Darvasné Pálffy Irén – Dar-
vas Ferenc szerzőpáros Magyarnak len-
ni, magyarnak maradni című kötete.

Január 18.
Hetedik alkalommal adott otthont a PTE 
KPVK a Mészöly Miklós Országos Ifjú-
sági Vers-és Prózamondó Versenynek.

Január 19.
Dr. Haag Éva alpolgármester és Szöré-
nyi László irodalomtörténész köszöntő-
jével vette kezdetét a Mészöly Miklós 
Emléknap a Művészetek Házában. A 
legújabb kutatásokról számolt be Mar-
jánovics Diana, dr. Thomka Beáta és 
Simon Attila kutató. A 2012. évi Mé-
szöly Miklós díjas költőről, Szkárosi 
Endréről készült filmet, Kis Pál István 
és Gacsályi József alkotását mutatták 
be, majd átadták a Mészöly Miklós 
Emlékplakettet, amelyet 2017-ben 
prof. dr. Thomka Beáta irodalomkutató 
érdemelt ki. A Mészöly Miklós-díjat a 

marosvásárhelyi 35 éves Szabó Róbert 
Csaba nyerte el. Az emléknapon köz-
reműködtek az előző napon rendezett 
Mészöly Miklós Vers- és prózamondó 
verseny győztesei: Oláh Péter, Csiz-
mazia Dóra és Sili Gergő, valamint a 
Gagliarda Kamarakórus és Lozsányi 
Tamás orgonaművész. Az író szülőhá-
zán levő emléktábla megkoszorúzása 
után az Irodalom háza – Mészöly Mik-
lós Emlékházban beszélgetés zajlott a 
kitüntetettekkel. Az emléknap Polcz 
Alaine könyvtombolájával ért véget. 
18-án a megyei múzeumban Ablonczy 
Anna mutatta be Mészöly Miklós és 
Polcz Alaine levelezés kötetét.

Január 23.
A Léleképítőn a Bartina zenekar tagjai 
zenéltek és beszéltek 4 évtizedes pálya-
futásukról.

Február 6.
A Léleképítőn Bíró László tábori püspök 
a „Családi kommunikáció az okostelefo-
nos világban” címmel tartott előadást.

Február 13.
– A repülő gyermek című Schimmel-
pfennig darabot mutatta be a Magyar-
országi Német Színház Szabó K. István 
rendezésében.

– A KPVK BORkultúra Sza-
badEGYETEM februári eseményén be-
mutatkozott a Szekszárdi Bormarketing 
Műhely. A téma a szekszárdi bikavér, 
kadarka és kékfrankos marketingje volt.

Február 17.
Megjelent a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum reprezentatív, tudományos 
igényű kiadványa, „A Hónap Műtárgya 
– időszaki kiállítások a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeumban 2008–2016” című 
kötet, amelyben 15 szerző tanulmányá-
val 52 műtárgy kapott helyet.

Február 20.
Teltházat vonzott a Szekszárd Big Band 
évnyitó koncertje a színházteremben. 
A Pecze István művészeti vezető irányí-
tásával 36 éve működő együttes sztár-
vendége Horváth Charlie volt.

Február 21.
25 éve szervez a megye általános isko-
lásainak Hollós László természetisme-
reti versmondó versenyt a kulturális 
központ. A 63 induló közül a legjob-
bak ajándékot kaptak. A rendezvényt 
hagyományosan támogatja az önkor-
mányzat, a Mattioni Eszter Hölgy 
Klub Egyesület és a Szekszárdkörnyé-
ki Foltvarró Egyesület.

Február 22.
Február 10-én ünnepelte 70. szüle-
tésnapját a szekszárdi születésű Sebő 
Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző, zene-
tudós, a hazai táncház mozgalom alapí-
tója, aki nagysikerű koncertet adott a 
Vármegyeházi esték sorozaton.

Február 24.
Háry vagyok, az angyalát! címmel mu-
tatták be a magyarországi Német Színház-
ban Kis Pál István – Mikó István szerző-
páros obsitos történeteit teltház előtt.

Március 5.
Lozsányi Tamás és Lozsányi Soma első 
közös koncertjét hallgathatta a közön-

ség a Művészetek Házában. A hangver-
seny felemelő élményt nyújtott a lelkes 
zenebarátoknak.

Március 9.
– Moliére A mizantróp című művét mu-
tatta be a PTE és a DBU kulturális együtt-
működése keretében a Szekszárdi Német 
Színházban a Janus Egyetemi Színház. 

– Az európai szociális gazdaság törté-
netéről és szabályozásáról szóló Nyitott 
Nemzetközi Képzési Napot és szakmai 
konzultációt rendezett szekszárdi cam-
pusán a PTE KPVK, az EMISE+ projekt 
és a „Szociális gazdasági menedzser” 
szakirányú továbbképzés keretében.

Március 12.
Hangversennyel emlékeztek Kodály 
Zoltán halálának 50. évfordulójára a 
kormányhivatal indította Vármegye-
házi esték keretében. Kaszóné Kovács 
Karola református lelkész áhítatát kö-
vetően a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttes előadásában 
Kodály legismertebb műveit hallhatta 
a közönség Naszladi Judit vezényleté-
vel. Fellépett a dunaföldvári Cantemus 
Kamarakórus. Közreműködött Vincze 
Klára operaénekes, Lozsányi Tamás 
és Soma zongoraművészek és a Garay 
gimnázium klarinét kvartettje.

Március 13–14. 
A Szekszárdi Kamarazenekar a Paks Vá-
rosi Vegyeskarral közös koncertet adott a 
Jézus Szíve templomban Pakson és Duna-
újvárosban az evangélikus templomban.

Március 16–31.
A PTE 650 éves jubileuma alkalmából a 
szekszárdi karon is bemutatták A pécsi 
egyetemek históriája 1367-től 2017-ig 
című egyetemtörténeti vándorkiállítást.

Március 22–29.
A megyei könyvtár is részese az orszá-
gos Internet Fiesta programnak, ame-
lyen digitális oktatás, előadások, játé-
kok, kirándulás, ingyenes beiratkozás és 
kedvezmények várták az érdeklődőket.

Március 23.
Szabadi Mihály Nemzedékek címmel 
megjelent nyolcadik kötetének bemu-
tatójára az Agora Művészetek Házában 
került sor.

Március
A Mosolygó Kaptafa Hangászkar 
(Dicső Zsolt, Gazsó István, Komjáthi 
Tamás, Zsoldos Ákos) „41 éve nem 
egy kaptafára” című koncertje a Babits 
Mihály Kulturális Központban zajlott. 
Vendégeik voltak: Holló együttes, Szek-
szárdi Gitárkvartett, Komjáth (y) iak 
zenekar, Papp Győző, Nyirati Erika, 
Dicső Botond.

Április 11.
Hetedik alkalommal ünnepelte a Ma-
gyar Költészet Napját a PTE KPVK. A 
versünnepen a KPVK hallgatói, oktatói, 
szekszárdi közéleti személyiségek, álta-
lános és középiskolások, nyugdíjasok, 
más településekről érkező versszerető 
emberek osztották meg egymással a 
magyar költészet kincsestárából leg-
kedvesebb verseiket.

– Az MFT és a KPVK nyitott földraj-
zi ismeretterjesztő sorozatában Izlandi 
képeslapok címmel a bonyhádi Gruber 
László, MTA Szádeczky-Kardoss Ele-

mér-díjas tanár, a Szegedi Tudomány-
egyetem óraadója tartott előadást.

Május 7.
A Művészetek Palotájában tartották 
az Énekel az ország mozgalom ha-
gyományos hangversenyét, amelynek 
egyesített 500 fős kórusa Szekszárdon 
készült fel a gálakoncertre Hollerung 
Gábor karmester vezetésével.

Május 17.
Tavaszi Rosé kavalkád címmel szekszár-
di borászok mutatták be boraikat a PTE 
KPVK BORkultúra SzabadEGYE-
TEM májusi rendezvényén.

Május 21.
6. országos konferenciáját tartotta 
Szekszárdon a Magyar-Izraeli Baráti 
Társaságok Országos Szövetsége az 
1897-ben épült egykori zsinagógában. 
Kovács László elnök felhívta a figyelmet 
arra, hogy a cél Izraelt illetően a valósá-
gos információk átadása, illetve a diplo-
máciai kapcsolatok erősítése. Friedmann 
Tamás helyi elnök beszédében méltatta a 
zsinagóga rendezvényeket szolgáló hasz-
nosítását, a kapcsolatépítés fontosságát. 
Ács Rezső polgármester kiemelte: „A 
városban élők mindig is büszkék voltak 
azokra, akik jó szándékkal érkeztek, s 
azokat az értékeket, amelyeket maguk-
kal hoztak, megőrzik a jövőnek”. Izrael 
magyarországi nagykövete, Josef Am-
rani a stratégiai, gazdasági és politikai 
együttműködés fontosságát emelte ki. A 
találkozó alkalmával oklevéllel tüntették 
ki Friedmann Tamást. A konferencián 
részt vett Heisler András, a Mazsihisz 
elnöke, Amir Weisbrod a közelkeleti 
ügyek irodájának izraeli vezetője, Ohad 
Kaymar diplomata és Takács Szabó Fe-
renc, a Miniszterelnökség államtitkára is.

Május 23. 
A vármegyeháza dísztermében került sor 
dr. Ótós Miklós: Wosinsky Mór, a tudós 
pap című könyvének bemutatójára.

Május 27–28.
– A második Háry János Mesefeszti-
válon a gyermeknappal egybekötve a 
mesék városává változott Szekszárd. Az 
óriási érdeklődéssel kísért 64 progra-
mon több száz fellépő várta a kicsinye-
ket. Témája a népmese volt, olvasásra, 
mesehallgatásra buzdítva. Az esemé-
nyeket 50 oldalas füzetben foglalták ösz-
sze, ami mesetérképet is tartalmazott. A 
33 színpadi produkció és 31 kiegészítő 
eseményből a városvezetők, az intéz-
mények és a civil szervezetek önkéntes 
munkájukkal egyaránt kivették részü-
ket. Dr. Haag Éva és Ács Rezső is mesét 
mondott a hallgatóságnak.

– A Sopronban megrendezett Peda-
gógus Kórusok Országos Találkozóján 
a Szekszárdi Pedagógus Kórus egyház-
zenei kategóriában vett részt. 

Június 2–4.
A hagyományos Szekszárdi Nyitott 
Pincék programban 16 pincészet illet-
ve termelő fogadta a látogatókat kiváló 
borokkal, falatokkal.

Június 3. 
Megjelent Ékes László író, újságíró 
Értényi népek, képek című néprajzi 
albuma. 1880-tól 1980-ig mutatja meg 
képekkel illusztrálva az egykori életet. 

A kötet Schubert Péter grafikusművész 
és Páskum Nyomda közreműködésével 
látott napvilágot.

Június 5. 
A Szekszárdi Madrigálkórus és a Szek-
szárdi Kamarazenekar közös hangver-
senyt tartott a zeneiskola tehetséges nö-
vendékeinek részvételével Szekszárdon 
a Belvárosi katolikus templomban.

Június 8–12.
A megyei könyvtárban került sor a 88. 
Ünnepi Könyvhét megnyitójára. A szí-
nes programok között szerepel a könyv-
tár által kiadott újabb Lázár Ervin kötet, 
amely az író könyvben eddig meg nem 
jelent írásait tartalmazza.

Június 10.
– Ismét sikeres volt a 10. alkalom-
mal megrendezett Borok és Húrok 
Fesztivál a vármegyeháza udvarán. A 
vendéglátó Szekszárdi Gitárkvartett 
nagyszerű előadásán kívül fellépett Ho-
monnai Varga András flamenco gitáros 
és Borsy Laura táncos Kolozsvárról, 
majd borkóstolóval egybekötve bor 
ihlette versek hangzottak el Kis Pál 
István és Dicső Zsolt tollából. Moldvai 
csángó és magyar népzenét adott elő a 
Csürrentő együttes, a Szelindek együttes 
pedig arab és török zenét játszott, végül 
az ajkai Rakéta Presszó punkswing kon-
certjét élvezhette a közönség.

– Bemutatták a Gemenc – Árterek 
világa című természetfilmet, amelynek 
rendezője Olma Frigyes. Az 5 évig ké-
szült pazar látványú alkotás megtekin-
tését közönségtalálkozó követte, ame-
lyen részt vettek a film készítői.

Június 12.
A Léleképítő vendége volt Kubínyi Ta-
más történész, aki II. András magyar ki-
rály Szentföldön címmel tartott előadást.

Június 24.
A Múzeumok Éjszakáján Sárkány-
paripán vágtattam címmel mesék, 
mondókák hangzottak el a kicsiknek a 
megyei múzeumban, majd Ács Rezső 
polgármester megnyitotta a Sárká-
nyok mindig lesznek című kiállítást, 
amelyen közreműködött a Tücsök Ze-
nés Színpad. A múzeumban és intéz-
ményeiben többek között kaland- és 
látványtúra várta az érdeklődőket. A 
Babits Mihály Emlékházban és az Iro-
dalom Háza – Mészöly Miklós Emlék-
házban kvízjátékok, archív felvételen 
Baka István előadásában versei, majd 
Rubányi Anita verses tárlatvezetése 
után a Babits emlékház fennállásának 
50. évfordulóján 50 vers hangzott el a 
költőtől. A vármegyeházán kézműves 
foglalkozások, családi rejtvények, Bóbi-
ta bábszínház előadása, végül 23 órától 
zseblámpás kalandtúra várta a nagyszá-
mú érdeklődőt. E program keretében 
dr. Gere Lászlóné dr. Vizi Márta tar-
tott tárlatvezetést a vármegyeházán És 
mi újság a Béla téren? címmel.

Június 24–25.
– A Szent László-napok keretében a jó 
ételek mellett főszerepet a zene és tánc 
kapott. Színpadra lépett a Bartina Nép-
tánc Egyesület, Shischa Café Trió és a 
Góbé Zenekar. A téren 52 asztaltársaság 
másfél tucat bográcsában főzték a „Szek-
szárd íze” program keretében a pörköltet. 
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A rendezvényt az első bogrács alatti tűz 
meggyújtásával Ács Rezső polgármester 
nyitotta meg, aki jelezte, hogy a későbbi-
ekben a Szent László-napok arculatának 
megújulását várja a város a Szekszárdi 
Közművelődési Kft. hathatós közremű-
ködésével.  A rendezvény vendége volt 
Buday Péter mesterszakács.

– A Szekszárdi Pedagógus Kórus a 
„Keszthelyi Dalünnep” résztvevőjeként 
a belvárosi templomban nagysikerű 
műsort adott.

Június
Chronica Hungarorum: királyi fotó 
album címmel nyílt kiállítás a Babits 
Mihály Kulturális Központban. Bor-
bély Béla mintegy 1000, a XI-XV. szá-
zadi magyar királyok személyes tárgya-
iról, épített örökségének, nyughelyeinek 
fotójából készült kiállítását Ódor János 
Gábor a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um igazgatója nyitotta meg.

Július 3., július 6.
Dr. Tóth Csaba Attila Léleképítő című 
sorozatának keretében Kubínyi Tamás 
író, történész a Pozsonyi csatáról, prof. 
dr. Horváth István MTA kutató orvos-
biológusa az érrendszeri betegségekről 
tartott előadást a Garay János Gimnázi-
um dísztermében.

Július 9–14.
Az V. „Szekszárdi Magasiskola” Mé-
szöly Miklós Irodalmi Akadémia és 
Írói mesterkurzus ezúttal is Szekszárd 
MJV Önkormányzat, a Mészöly Miklós 
Egyesület és A Pad Irodalmi, Művészeti 
és Kulturális Egyesület szervezésében zaj-
lott. A nagysikerű kurzus spiritusz rekto-
ra Szilasi László Mészöly-díjas író volt.

Augusztus 11. – szeptember 12.
Nyilas Márta kolozsvári születésű fes-
tőművész Forduló című tárlatát a Babits 
Mihály Kulturális Központ Bakta galéri-
ájában Imre Péter szobrász nyitotta meg.

Szeptember 14–17.
A 13. Szekszárdi Szüreti Napokat is-
mét a hagyományok, a bor és művészet 
középpontba állításával, igazi összmű-
vészeti fesztiválként rendezték meg a 
belvárosában. 

A hivatalos megnyitó vendégeinek 
gondolatai a bor, a borászok, az agrá-
rium fejlődése témához kapcsolódtak. 
A rendezvény fővédnöke, Süli János 
miniszter, Györffy Balázs NAK elnök 
és dr. Hoppál Péter államtitkár mélta-
tó szavai után Horváth István, a térség 
országgyűlési képviselője a borvidék 
múltjáról, a jelen hazai és nemzetközi 
sikereiről szólt. Ács Rezső polgármes-
ter kiemelte: Szekszárd napjainkra be-
bizonyította, hogy az 1987-ben elnyert 
Szőlő és bor városa címre valóban mél-
tó. A megnyitó végén a város borával, 
a Sebestyén Pince 2015-ös Iván-völgyi 
bikavérével koccintottak.

Szekszárd négy napon át kiváló prog-
ramokkal, kiállításokkal, koncertekkel, 
hagyományőrző kézműves vásárral, tá-
jegységre jellemző ételkínálattal fogadta 
az évről évre gyarapodó számú vendéget. 
A rendezvény leglátványosabb eseménye 
a szombat délutáni szüreti felvonulás 
volt, amelyen megjelentek a szürettel 
kapcsolatos hagyományok, színpompás 
viseletek, felvonultak a néptáncegyütte-

sek. Részt vettek a szüreti napok társren-
dezvényén, a XII. Örökség Gyermektánc 
Fesztiválon részt vevő csoportok is. A 
szombat esti folklórműsorban megvá-
lasztották a „Szüret Táncos Párját”, a 
nagymányoki Gungl Brigitta és Zsók 
Máté egy évig viselik a kitüntető címet, 
és 2018-ban a rendezvény arcai lesznek.  
A Borudvarban szekszárdi borászok kí-
nálták a hegy levét. 

A színvonalas közönségszórakoztató 
programokban fellépett az Experidan-
ce, a Magna Cum Laude, Tóth Vera, az 
Esszencia Produkció, Halász Judit, a 
The Biebers, Anna and the Barbies, a 
Group’n’Swing, az Intimtorna Illegál,  a 
Wellhello, a Band Of StreetS, a Firkin, 
Zoltán Erika és még sokan mások. A lá-
togatók száma meghaladta a 60 000 főt.

A fesztivál jelentős szakmai programja 
volt a NAK és a szekszárdi önkormányzat 
„Szekszárd 30. éve a szőlő és a bor nem-
zetközi városa” címmel a Művészetek 
Házában tartott konferenciája. Ács Rezső 
polgármester a város és a borászok példa-
értékű együttműködését, Győrffy Balázs 
a 30 évvel ezelőtti cím ma is élő értékét 
méltatta. Az országos helyzetképet bemu-
tató előadást dr. Kiss Eliza az ágazatért 
felelős miniszteri biztos, a megyei áttekin-
tést Kővári László a közgyűlés gazdasági 
bizottságának elnöke tartotta.

Boregyetemek, borrégiók nemzetközi 
találkozója címmel került sor konferen-
ciára a PTE KPVK-n. A szekszárdi bor-
vidék jelenéről, jövőjéről angol nyelvű 
előadásában Heimann Zoltán a Szek-
szárdi Borvidék Kft. elnöke szólt. Az 
esemény előadói között neves európai 
és hazai szakemberek – köztük Mészá-
ros Pál szekszárdi, Gere Attila és Bock 
József villányi borászok is szót kaptak.

Az irodalmi rendezvények, kiállí-
tások, színművek kedvelői számára is 
volt választék. Darvasi László író be-
szélgetett Ágoston Zoltánnal, a Jelen-
kor főszerkesztőjével. A vármegyeháza 
kávézójában a Szekszárdi Gitárkvartett 
koncertje, udvarán Grecsó Krisztián, 
Hrutka Róbert Libikóka című előadása 
hangzott el. Nagy siker volt Kis Pál Ist-
ván Háry vagyok, az angyalát! című ze-
nés játéka Mikó István főszereplésével. 

A Babits Mihály Kulturális Központ-
ban Országos gyermek- és ifjúsági 
népi kézműves kiállítás, Kiss Albert 
Záridő című tárlata, a Szekszárdi Fo-
tóklub kiállítása, a mozi előterében 
Szőlő és bor a bélyegeken összeállítás 
volt látható. Czirok Róbert boroscím-
ke tervei a megyei könyvtárban, Molnár 
Jánosné foltvarró munkái a Belvárosi 
kávéházban voltak megtekinthetők. A 
Bormúzeum adott otthont Forrai Fe-
renc és barátai munkáinak, amely 10 
nő és egy férfi a bikavérről címmel, a 
vármegyeházán Kerti Károly György 
Kavicsok fényben, haikuk és akvarellek 
címmel volt látható.

Szeptember 20.
– Térhajlítók című kiállításukkal mu-
tatkoztak be a KPVK környezetkultú-
ra szakos hallgatói a tolnai Mag-Ház 
galériában. A kiállítás létrejöttét a PTE 
650 éves és a KPVK 40 éves jubileumi 
ünnepségsorozata ösztönözte.

– Közel száz kerékpáros vett részt az 
önkormányzat, a Szekszárdi Klímakör 
és a Zöldtárs Alapítvány 2009-től közös 
rendezvényén, az Autómentes Napon, 

amellyel a környezetkímélőbb és egész-
ségesebb közlekedésre kívánták felhívni 
a figyelmet. Baka György elnök megnyi-
tóját követően a Garay szobortól indul-
tak a 34 és 42 km-es túrára a résztvevők.

Szeptember 21.
Baka István költőre emlékeztek a me-
gyei könyvtárban, ahol bemutatták 
Borsodi L. László Maszk és szerepjáték 
– Baka István költészetei című kötetét. 
A szerző beszélgetőtársa Orbán György 
középiskolai tanár volt.

Szeptember 27.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a ki-
egyezés 150. évfordulója alkalmából szer-
vezte a Múzeumi Esték előadásait. Dr. 
Bebesi György A szabadságharc bukása és 
a cári intervenció címmel tartott előadást.

Október 1–2.
– A Zene Világnapján a város hangsze-
res és énekes csoportjai, szólistái köz-
reműködésével színvonalas tematikus 
programokat állított össze a kulturális 
központ, amelyen fellépett a Kovács 
Zsolt dirigálta Szekszárdi Ifjúsági Fú-
vószenekar, teltházas hangversenyt 
adott a Művészetek Házában a Szek-
szárdi Kamarazenekar Földesi Lajos 
Liszt-díjas hegedűművész vezetésével. 
Közreműködtek a helyi és a városunkból 
elszármazott művészek. Az egész napos, 
élőzenés programokon felléptek a ze-
neiskola tanárai, növendékei, valamint 
többek között a Tücsök Zenés Színpad, 
Kovács Gergő és a Junior Stars. 

– Egy óra belőlünk címmel a Garay 
gimnázium tehetséges muzsikusai is 
megemlékeztek a Zene Világnapjáról.

Október 2–8.
Több százan látogattak el az Országos 
Könyvtári Napok rendezvényeire a 
megyei könyvtárba, ahol több mint 60 
program közül válogathattak az érdek-
lődők, akik a Könyves vasárnapon élő 
lánccal át is ölelték a könyvtár épületét.

Október 5.
A Múzeumok Őszi Fesztiválján a Ba-
bits emlékházban idézték fel a 100 éve 
született írónő, Szabó Magda élettörté-
netét és munkásságát Lovas Csilla fő-
muzeológus előadásában, műveiből pe-
dig Rubányi Anita részleteket adott elő.

Október 14.
Napvilágot látott Darvas Ferenc Szív 
szerint című kötete. Könyvadománya-
it a korábbi gyakorlatnak megfelelően 
számos könyvtárnak eljuttatta. 

Október 15.
A Naszladi Judit vezényelte Szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református Együt-
tes Protestáns napi koncertjén, Tolna 
megye kiemelt rendezvényén zsúfolásig 
megtelt az evangélikus templom, ahol 
áhítatott tartott dr. Hafenscher Károly, a 
Reformáció 500 miniszteri biztosa, egy-
kori szekszárdi lelkész. Köszöntőt mon-
dott Ács Rezső polgármester, aki egyút-
tal átnyújtotta a Szekszárd Városért a 
Művészet Erejével kitüntető plakettet 
Varga Tiborné Márkus Edit részére, aki 
20 éve erősíti az alt szólamot a kórusban. 
Közreműködött Lozsányi Tamás orgo-
naművész, Valentiny Anett klarinéton és 
Sándor Sebestyén Ábel trombitán.

Október 24. 
A Múzeumi Esték második előadását 
dr. Deák Ágnes Nemzeti túlélési straté-
giák a Bach-korszakban címmel tartotta.

Október 25.
Irodalom-Zene-Étel-Bor-Bormúzeum 
sorozatban a Borba fojtott Irodalmi 
Pacalpárbaj című rendezvénye Szá-
linger Balázs, Cserna-Szabó András, 
Dicső Zsolt, Jankovics Zoltán és Puha 
Róbert közreműködésével a Bormúze-
umban zajlott.

Október 26.
Két világhírű képzőművész, Borsos 
Miklós és Szalay Lajos bibliai témájú 
alkotásaiból nyílt kiállítás a reformáció 
500. évfordulója tiszteletére, amelynek 
megnyitóján beszédet mondott Csil-
lagné Szánthó Polixéna humán bizott-
sági elnök, dr. Hafenscher Károly a 
Reformáció 500 miniszteri biztosa, dr. 
Fertőszögi Péter a KOGART Művé-
szeti Alapítvány kuratóriumi elnöke és 
Kosinszky Richárd művészettörténész. 
Közreműködött a Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Együttes.

November 3.
A MNL Tolna Megyei Levéltára a 
KPVK-val együttműködve, a reformá-
ció 500. évfordulója tiszteletére a szek-
szárdi egyetemi campuson rendezte 
meg a XXI. Levéltári Napját.

November 16.
A PTE KPVK és a TMTIE együttműkö-
désében dr. Varga Máté PhD fejlődés-
biológus, adjunktus (ELTE) Dizájner-
bébik, szevasztok! – avagy mennyire áll 
küszöbön az emberi genom rutinszerű 
szerkesztése címmel tartott előadást a 
szekszárdi egyetemi karon. Házigazda 
a TMTIE elnöke, dr. Nagy Janka Teo-
dóra dékánhelyettes volt.

November 29.
 A Múzeumi Esték keretében dr. Maj-
dán János A kiegyezés, benne Deák 
Ferenc szerepe című előadását hallotta 
a közönség.

December 9.
A Bartina Néptáncegyüttes hagyomá-
nyai szerint ismét megrendezte évzáró 
nagyműsorát. Ács Rezső polgármester 
és Matókné Kapási Júlia köszöntötte 
a népes Bartina családot, amely 8 cso-
portban mutatta be tudását két előadás-
ban, teltház előtt. A műsorban népzené-
vel fellépett Zsikó Zoltán is, a kulturális 
központ ügyvezetője.

December 10. 
Kodály Zoltán születése 135. évfordu-
lóján került sor teltház előtt a Művésze-
tek Házában a Magyar Kórusok Napja 
jubileumi hangversenyére. Köszöntőt 
mondott Csillagné Szánthó Polixéna 
humán bizottsági elnök, majd Rácz Jó-
zsef református esperes tartott áhítatot. 
A szekszárdi hangversenyen, amelyet18. 
alkalommal szervezett a Naszladi Judit 
vezette Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes, szólót énekelt Lemle Zoltán, 
az együttes alapító tagja, közreműkö-
dött Ágostonné Béres Kornélia fuvo-
la-, Lozsányi Tamás orgonaművész, a 
kaposvári Zenekedvelők Kórusa, a Ka-
posvári Református Kórus, a Szigetvári 
Tinódi Vegyeskar. Az összkart Berkesi 
Sándor Liszt-díjas karnagy dirigálta.

December 13.
A Szekszárdi Bikavér állt a PTE KPVK 
BORkultúra SzabadEGYETEM rendha-
gyó, vakkóstolós program középpont-
jában, a házigazda Heimann Zoltán, a 
Borkultúra Szabadegyetem rektora volt.

December 17.
„Énekeljünk víg örömmel!” címmel 
hagyományteremtő adventi hangver-
seny keretében fellépett a Művészetek 
Házában a Mondschein Német Nem-
zetiségi Kórus, a Liszt Ferenc Peda-
gógus Kórus, a Gagliarda Kamarakó-
rus, Lozsányi Tamás orgonaművész és 
Francsics Ildikó énekművész.

December 20.
A Gagliarda Kamarakórus ünnepi hang-
versenyt adott a Művészetek Házában, 
köszöntőt mondott Csillagné Szánthó 
Polixéna humán bizottsági elnök.

December 22. 
A Szekszárdi Madrigálkórus hagyo-
mányos karácsonyi hangversenyére a 
Művészetek Házában került sor.

December 27–30.
A Babits Mihály Kulturális Központ a 
két ünnep között téli játszóházzal, ingye-
nes délelőtti matinékkal várta a kisgyer-
mekes családokat, naponta teltházzal.

V. Nemzetközi kapcsolatok
Szekszárd Megyei Jogú Város testvér- és 
partnervárosi programjai 2017-ben

1. Bezons
Május
103 éves korában Bezons-ban elhunyt 
Jules Soubrane úr, aki az 1967-ben 
létrejött testvérvárosi kapcsolat egyik 
alapítója volt.

Június 
Az UFC labdarúgói vettek részt a ha-
gyományosan pünkösd alkalmával 
rendezett bezons-i nemzetközi labda-
rúgótornán.

Június
A Bezons-ban rendezett REVARTS 
nemzetközi képzőművészeti fesztivá-
lon Juhász Ildikó és Fekete Gyöngyi 
festőművészek képviselték városunkat 
és a Bárka Képzőművészeti Egyesületet.

November 9–13.
50 éve, 1967 őszén érkezett az első 
Bezons-i küldöttség városunkba, s a ma 
is szilárd alapokon nyugvó testvérvárosi 
kapcsolatot Császár József tanácselnök 
alapozta meg. 1992-ben alakult meg a 
Szekszárd – Bezons Baráti Társaság 
dr. Fisi Istvánné vezetésével. Bezons 
és a Comitée de Jumelage meghívásá-
ra Szekszárdról 6 fős delegáció utazott 
Bezons-ba a két város közötti 50 éves 
jubileumi kapcsolat megünneplésére. 
Szekszárd város önkormányzatát Kővári 
László képviselő és Máté Péter tanácsos, 
a Szekszárd-Bezons Baráti Társaságot dr. 
Fisi Istvánné elnök, Nemessányi Gyön-
gyi, Letenyeiné Mráz Márta és Béres 
Vilmos elnökségi tagok képviselték. 
Az ünnepségen Dominique Lesparre 
bezons-i polgármester köszöntötte a 
delegációt és megerősítette a kapcsolat 
folytatása iránti szándékukat. A kint 
tartózkodás idején a felek egyeztették a 
2018-2019-es évek várható programjait. 

December 7.
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság 
éves rendes közgyűlésén ünnepelte az 
egyesület megalakulásának 25. évfordu-
lóját. Az Ízlelő étteremben tartott köz-
gyűlésen új elnökségi tagokat is válasz-
tottak. Ekkor köszönték meg Ferencz 
Józsefné 25 éves egyesületi munkáját. 
Új alelnöknek Letenyeiné Mráz Már-
tát, pénzügyi vezetőnek Kovács Zoltánt 
választotta a tagság. Az ünnepségen dr. 
Fisi Istvánné emlékplakettek kiosztásá-
val köszönte meg az aktív tagok munká-
ját, illetve Szekszárd város támogatását 
az immáron 50 éve fennálló testvérvá-
rosi kapcsolat terén.

2. Bietigheim-Bissingen
Január 24–27. 
Ács Rezső polgármester vezetésével 5 
fős  küldöttség tett látogatást a német 
testvérvárosban Jürgen Kessing fő-
polgármester meghívására. A program 
során Szekszárd város polgármestere 
a német képviselő-testület és számos 
cégvezető, valamint a sajtó munkatár-
sai számára egy gasztronómiai est ke-
retében mutatta be a kiváló szekszárdi 
borokat, a Tolle sajttermékeit, valamint 
a Kék Madár Alapítvány által kézileg 
készített csokoládéit és pralinéit, ame-
lyekhez A Kávé Háza kávékülönleges-
ségeit kapták ajándékba résztvevők. Az 
est keretében Ács Rezső polgármester 
egy prezentáció keretében mutatta be 
városunk fejlődésének menetét, leg-
főbb beruházásait és a Modern Városok 
Program kapcsán induló fejlesztéseket. 
A vendéglátók által szervezett program 
során a szekszárdi küldöttség több ipa-
ri cégnél (Dürr Dental, Fumatech) tett 
szakmai látogatást, valamint megte-
kintette Waldenbuch városában a Rit-
tersport csokoládégyár kiállítótermét, 
illetve a Kessler pezsgőgyárat, Német-
ország egyik leghíresebb tradicionális 
pezsgőmanufakturáját.

Május
Bietigheim-Bissingenből az elmúlt évek-
hez hasonlóan nagyobb segélyszállít-
mány érkezett szekszárdi szervezetek 
és intézmények számára. A közel 600 
csomag ruhanemű, cipő, játék, könyv és 
egyéb használati cikket a Szociális Iro-
da szervezésében a segélyszervezetek, a 
nyugdíjas egyesületek és fogyatékkal élő 
szervezetek képviselői útján segélyosztá-
si akciók keretében jutott el a rászorulók 
részére. A segélyszállítmányt ezúttal is a 
Sió-Trans Kft. hozta el Szekszárdra, a cég 
önzetlen támogatása révén már számos 
alkalommal térítésmentesen juthattak a 
szekszárdi szervezetek és intézmények 
az adományozott eszközökhöz.

Augusztus 
A hónap végén megrendezett Pferde-
markton a kiállítók között ezúttal is 
Nepp Dénes szíjgyártó mester képvi-
selte Szekszárdot, aki saját standon mu-
tatta be díjnyertes és kiváló minőségű 
lószerszámait, bőrből készült kézműves 
termékeit.

November 10–12. 
Jürgen Kessing főpolgármester vezetésé-
vel 14 fős önkormányzati képviselőkből, 
hivatali vezetőkből és vállalkozókból 
álló delegáció érkezett Szekszárdra. A 
vendégeket Ács Rezső polgármester a 

megújult városházán, önkormányzati 
képviselők és a hivatal vezetése társasá-
gában köszöntötte, majd a Márton-napi 
borünnep alkalmából felállított rendez-
vénysátorban látta vendégül a küldöttsé-
get. A delegáció tagjai szombaton először 
A Kávé Háza gasztronómiai bemutató-
ján vettek részt, majd a Tolnagro Zrt. és 
a Ferropatent Zrt. cégek tevékenységét, 
gyártóüzemeit tekinthették meg. Az ebé-
det követően a Kék Madár Alapítvány 
mutatta be tevékenységét és kézzel már-
tott csokoládéit. Délután az AdvalTech 
gyáregységét látogatták meg, este pedig 
a Takler pincészet mutatta be kiváló bo-
rait és Márton-napi gasztronómiai kü-
lönlegességeit. A zárónapon a vendégek 
a gödöllői királyi kastélyt és Budapest 
nevezetességeit tekintették meg.

3. Downpatrick 
Szeptember
A szüreti napokon John Noble elnök 
vezetésével a downpatricki testvérvárosi 
bizottság 4 fős delegációja vett részt az 
ünnepi programokon, ahol a következő 
években várható további testvérvárosi 
pályázati projektekről is tárgyaltak a felek.

4. Jajce
Az előző évben kialakult testvérvárosi 
kapcsolatnak köszönhetően egy bos-
nyák kosárlabdacsapat érkezett ven-
dégségbe városunkba a szekszárdi női 
csapat meghívására, amelynek során 
mérkőzésekre is sor került. A vendégek 
ittlétekor a bosnyák nagykövet is tiszte-
letét tette Szekszárdon, akik a progra-
mok során a Fritz-pincészet vendéglá-
tását is élvezhették.

5. Facsád
Augusztus 12–15. 
A Facsádi Napok keretében immáron 
23. alkalommal a bunyaszekszárdi em-
léknapot is megrendezték. A megem-
lékezésen és az azt követő ünnepségen 
Szekszárd önkormányzatát Csillagné 
Szánthó Polixéna és dr. Máté István 
képviselők, valamint dr. Göttlinger 
István aljegyző vezetésével 4 fős hivatali 
delegáció képviselte. Az ünnepi progra-
mokat Igazfalván a kultúrotthonban 
bál zárta, amelyet Ihász János polgár-
mester évről évre nagy sikerrel szervez 
a bunyaszekszárdi elszármazottak és a 
meghívott vendégek részére.

6. Lugos
Augusztus 12–15. 
A Lugosi Búcsún Szekszárd önkor-
mányzatát Csillagné Szánthó Polixéna 
és dr. Máté István képviselők, valamint 
dr. Göttlinger István aljegyző képvi-
selte. A szekszárdi vendégeket a lugosi 
RMDSZ székházban külön is köszön-
tötték, majd az ünnepi programok 
után a delegáció tagjai tovább utaztak 
Facsádra és Igazfalvára, az ottani jubi-
leumi megemlékezésre.

7. Viseu
Június
Ebben az évben egy újabb testvérváro-
si kapcsolattal bővült Szekszárd város 
nemzetközi kapcsolatrendszere. 2016 
őszén Szekszárdon járt Maria José Mo-
rais Pires asszony, Portugália magyar-
országi nagykövete és több portugál 
nagykövetségi munkatárs, akik látoga-

tásuk során jelezték  az önkormányzat 
vezetőinek, hogy egy – Szekszárdhoz 
hasonló méretű és szintén a kiváló bo-
rairól híres – portugál város szívesen 
létesítene partneri viszonyt egy magyar 
várossal. A látogatást követően Viseu 
város polgármestere és Szekszárd város 
vezetői felvették a kapcsolatot egymás-
sal, amelynek eredményeként Ács Rezső 
polgármester vezetésével 4 fős delegáció 
utazott ki Portugáliába Viseu város és a 
lisszaboni magyar nagykövetség meghí-
vására. A delegáció tagjaként ifj. Dúzsi 
Tamás borász is részt vett a progra-
mokon, aki tolmácsként és az évek óta 
meglévő sokoldalú portugál kapcsolata-
in keresztül is segítette a tárgyalásokat. 
A delegációt vendégül látta a lisszaboni 
magyar nagykövetség is, illetve látoga-
tást tettek a lisszaboni Agrártudományi 
Egyetemen és a szekszárdi vendégek 
találkoztak a Portugál-Magyar Keres-
kedelmi Kamara vezetőivel is. A Viseu 
polgármesterével, António Almeida 
Henriques úrral folytatott megbeszélé-
sek végén Ács Rezső polgármester úr 
meghívta Viseu város vezetőségét egy 
2018. évi szekszárdi látogatásra, ahol 
személyesen is folytathatják a megkez-
dett együttműködést.
 
Egyéb nemzetközi programok
Február 6–10.
Német diákok hospitáltak a PTE 
KPVK-n az egyetemi kar és a Szekszár-
di Német Nemzetiségi Önkormányzat 
több mint 10 éves együttműködése ke-
retében. Az Euro Akademie Tauber-
bischofsheim szociálpedagógiát tanuló 
diákjai Wunderland óvodai gyakorlatuk 
egy részét töltötték a KPVK német nem-
zetiségi óvodapedagógus hallgatóival, 
közös német nyelvű órán és az Illyés 
Gyula Gyakorlóóvodában.

Február 27.
Yosef Amrani Izrael Állam magyar-
országi nagykövete látogatást tett Ács 
Rezső polgármesterénél, amelyen át-
tekintették Magyarország, azon belül 
Szekszárd és Izrael kapcsolatát, valamint 
gazdasági együttműködések lehetőségeit.

Március 21.
A KPVK Illyés Gyula Szakkollégiumának 
meghívására Andrei Damsa pszicholó-
gus, a Játékos Lét Kutatóközpont szakmai 
vezetője tartott nyitott előadást Gamifica-
tion az oktatásban – Motiváció és tanulás 
címmel a szekszárdi egyetemi karon.

Május 3.
Dr. habil Malgorzata Swider törté-
nész, egyetemi docens, a lengyelországi 
Opole egyetemének professzora tartott 
német nyelvű előadást a lengyelországi 
németség II. világháború utáni kitelepí-
tése időszakáról és tárgyalt az Erasmus 
kapcsolatok bővítésének lehetőségéről 
a szekszárdi egyetemi kar vezetésével.

Május 23.
Rendezvényt tartottak a megyei könyv-
tárban a 100 éves Finnország tiszteleté-
re. 100 szociális innováció Finnország-
ból címmel könyvet mutatott be Karakó 
Judit és Krausz György egykori nagy-
követ, majd Csorba Károly fotókiál-
lításának megnyitójára került sor. A 
vendégek az önkormányzat tagjaival is 
találkoztak.
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November 13–27.
A PTE utazó nagyköveteként Észak- 
Oszétiában járt Nagy Janka Teodóra 
dékánhelyettes (KPVK). Előadást tartott 
az Orosz Tudományos Akadémia és az 
Észak-Oszét Állami Egyetem (SOGU) 
nemzetközi konferenciáján és az egye-
temi kapcsolatfelvétel hivatalos előké-
szítéséről tárgyalt a SOGU egyetemi 
vezetőivel.

VI. Egészségügy
Február 8.
A Balassa János Kórházban a betegellátó 
funkciót kibővítve új gyógyszertár nyílt 
Ezüst Kígyó néven a rendelőintézetben.

Március 1.
Kossuth Zsuzsa születése 200. évfor-
dulóján a Balassa János Kórház is csat-
lakozott az emlékévhez. Az emléknapon 
tartott rendezvényen Ács Rezső polgár-
mester és Gliedné Tillmann Erzsébet 
ápolási igazgató átadta a jubileumra ki-
adott emlékérmeket a több mint 40 éve 
a szakterületeken dolgozóknak.

Május 7.
Másodszor rendezték meg városunkban 
a neurológusok országos esetbörzéje 
programot, amelynek főszervezője a 
megyei kórház neurológiai osztályát ve-
zető főorvos, dr. Kondákor István volt.

Május 19.
25. alkalommal várták pácienseiket 
az újvárosi társaskör által szervezett 
vizsgálatokra, egészségügyi szűrésre 
a Szent István Házba a Balassa János 
Kórház orvosai, szakdolgozói.

Október 7.
Balassa Jánosra, a megyei kórház né-
vadójára emlékeztek Szekszárdon, a 
vármegyeháza dísztermében. A kórház 
tudományos tanácsa által meghirdetett 
Balassa pályázat kiemelt előadásai után 
dr. Bíró László püspök beszélt a há-
zasság és a család fontosságáról, majd 
Czigány György költő, nyugalmazott 
művészeti főszerkesztő a versek és a 
zene gyógyító hatásáról beszélt. Dr. 
Nagy József nyugalmazott osztályveze-
tő főorvos 40 év az anyák szolgálatában 
címmel tartott előadást. Az ökumeni-
kus istentiszteletre a belvárosi katolikus 
templomban került sor. Az esti ünnep-
ségen a rendezvény fővédnökei: dr. 
Horváth Kálmán kormánymegbízott és 
Ács Rezső polgármester köszöntötte a 
megjelenteket és értékelte az együttmű-
ködést, majd dr. Németh Csaba főigaz-
gató tartott összefoglaló beszámolót. Az 
ünnepség során a díjazások mellett az 
adjunktusi és főorvosi kinevezésekre 
is sor került (A kitüntetettek névsora a 
Díjak, elismerések fejezetben).

Október 11.
Mintegy 70 millió Ft-ból újult meg a 
Mammográfiai Centrum, amelynek 
alapjait dr. Péntek Zoltán főorvos rakta 
le. A közel 20 éve működő klinikán a 
magas szintű szakmai munka eredmé-
nye, hogy hazánkban Tolna megyében a 
legalacsonyabb az emlőrákban elhuny-
tak aránya. A Mamma Zrt. saját beru-
házásában megvalósult fejlesztés 21. 
századi műszerekkel várja a vizsgálatra 
érkezőket. Az átadó ünnepségen dr. Né-
meth Csaba főigazgató és dr. Nemerey 
Zsuzsa centrumvezető főorvos a fejlesz-

tés fontosságáról szólt, dr. Péntek Zoltán 
pedig az emlőszűrés magyar-svéd siker-
történetét elevenítette fel.

Október 27.
Korszerűsítették és új helyre került a 
megyei kórház pszichiátriai és fertő-
ző osztálya. Az átadáson felszólalt dr. 
Laczó Andrea az Egészségügyi Központ 
területi igazgatója, dr. Haag Éva alpol-
gármester, dr. Németh Csaba a kórház 
főigazgatója, dr. Bali Ildikó a fertőző, 
dr. Kertész Ágnes a pszichiátriai osztály 
vezetője, valamint dr. Ternák Gábor a 
májbeteg gondozó egykori létrehozója. 

November 24.
Ács Rezső polgármester köszöntötte 
az I. Szekszárdi Hypertonia Napok 
szakembereit, hangsúlyozva az önkor-
mányzat és a kórház kiemelkedően jó 
kapcsolatát.  Az országos szakmai talál-
kozó főszervezője dr. Benczúr Zoltán 
címzetes egyetemi docens volt.

VII. Civil szervezetek
Januártól 
– A Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület (TMEAHE) a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeummal Kedvenc 
témám – Honismeret a múzeumban 
címmel ismét megszervezte közös előa-
dássorozatát tagjaik helytörténeti ku-
tatásainak megismertetésére. Előadók 
voltak Frey Dóra, Czövek Attila, Pong-
rácz Gábor, Ódor János Gábor, Szalai 
Ágnes, Marosi Tibor, valamint Garay 
János Gimnázium diákjai Gujás Enikő, 
Vecsei Vivien, Szilágyi Boglárka és 
Puskás Tamás. 

– A Csizmazia Alapítvány a jövő 
ígéretes gyermekeiért alapítvány kura-
tóriuma önkéntes közreműködőkkel 
szervezte 110 gyermek programját a 
mohácsi busójárásra, pécsi színházlá-
togatásra. Megszervezte és lebonyolí-
totta a 6. Sosevolt, Fedorka Országos 
versmondóversenyt. Az első fordulóra 
130 diák nevezett, a másodikba 71 ver-
senyző jutott. A döntő minden korcso-
portjában volt díjazott szekszárdi diák. 
Számos kulturális verseny mellett tá-
mogatta Szekszárdról 27 gyermek rész-
vételét a Ki Mit Tud? Országos vers- és 
prózamondó versenyen.

Január 17.
Megalakulása 20. évfordulóját ünne-
pelte a Nagycsaládosok Tolna Megyei 
Egyesülete. A város egyik legaktívabb 
civil szervezete rengeteg tartalmas 
programot szervezett, középpontban a 
gyerekekkel.

Január 18. 
– A Tavaszváró Méhésznap először a 
nemzetközi jelzőt is megkapta. A szek-
szárdi Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban rendezett szakmai programon 
nagy érdeklődés övezte a vásárt, illetve 
az előadásokat. A Magyar Méhészeti 
Egyesület képviselői mellett orosz pro-
fesszorok is felszólaltak a rendezvényen.

– A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete vízkereszt napi házszentelé-
sét a közösségi házban a Szent József Is-
kolaközpont missziós csoportja végezte.

Január 21.
– A Rotary Club Szekszárd hagyomá-
nyosan nagysikerű jótékonysági estjé-
nek bevételét ezúttal a fiatal tehetségek 

támogatására fordította.  Az est sztár-
vendége Straub Dezső Jászai Mari-díjas 
színész, humorista volt.

– Ismét megrendezték a Vince-napi 
Borünnepet és a kékfrankos ünnepét az 
Istifán-gödrei pincesoron a Ribling, a 
Tokai, a Toronyi Pince és a Dicenty 
Kertbarát Kör részvételével.

Január 31. 
– A Rotary Club Szekszárd klubülésén 
Gliedné Tillmann Erzsébet a Hospice 
Alapítvány vezetője tájékoztatást adott 
a szervezet előző évi tevékenységéről és 
eredményeiről, valamint a kórházban 
kialakítandó Hospice részlegről. A je-
lenlévő Rotary klubtagok további támo-
gatásáról biztosították az alapítványt. 

– Borrendi taggá avatta dr. Horváth 
Bélát, a PTE KPVK dékánját az Alisca 
Borrend, a Szekszárdi Borászok Céhé-
vel közösen megtartott, hagyományos 
Szekszárdi Borászbálon.

Február 19.
Az immár félévtizedes gyakorlatnak 
megfelelően a Rotary Club Szekszárd 
budapesti koncertre vitt 40 fogyaték-
kal élő gyermeket és kísérőiket. Ez 
alkalommal az A38 hajón rendezett, 
„Jobb velünk a világ” című rendezvé-
nyen neves előadók mellett fellépett a 
sérült zenészekből, énekesekből alakult 
NEMADOMFEL együttes is.

Február 24.
A Liszt Ferenc Társaság Szekszárdi 
Tagozatának rendezvényén dr. Jobbágy 
Valér karnagy A Requiem helye Liszt élet-
művében címmel tartott előadásán közre-
működött a Szekszárdi Madrigálkórus.

Március 5.
Az Egyesület a Magyar Kávékultúráért 
és A Kávé háza szervezésében orszá-
gos kvalifikációs versenyt rendeztek 
városunkban Török kávé, Magyar Baj-
nokság címen. A 2. helyen a szekszárdi 
Márkosi Balázs végzett.

Március 11.
30 platánfát ültetett a Szőlőhegyre vezető 
kerékpárút mentén Osztermayer Adrián 
civil kezdeményezésére a Szekszárdi Klí-
makör, a Zöldtárs Alapítvány, az Alisca 
Terra Kft. és a Schieber Pincészet.

Március 15.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honis-
mereti Egyesület hagyományos koszo-
rúzási ünnepséget szervezett pártoló 
tagintézményei diákjainak műsorával 
az alsóvárosi és az újvárosi temetőben 
Garay Antal, dr. Hollós Alajos és Török 
Zsigmond sírjánál. 

Március 27.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honisme-
reti Egyesület X. Honismeret Napját a 
Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban tar-
totta. Dr. Gesztesi Enikő Bél Mátyásról, 
Dobri István és Kovács Viktor egyesüle-
ti tagok a nagydorogi reformátusokról il-
letve világháborús témákban értekeztek.  

Április 4.
Hagyományos nárciszünnepét a „Mél-
tósággal az út végén” Hospice Alapít-
vány a helyi kórház rózsakertjében tar-
totta.  Az ünnepség előtt a Szent György 
Lovagrend két kórházi ágyat adott át a 

IV. Belgyógyászati Osztályon. Az átadást 
követően lehetőség nyílt megtekinteni a 
kialakulófélben lévő Hospice részleget. 
Az ezt követő nárciszünnep Szily Lajos 
fúvós együttesének zenéjével kezdődött, 
majd a köszöntő beszédek után a sárga 
pólóba öltözött általános iskolások mű-
sora következett. A rendezvény zárása-
ként levegőbe emelkedett a sárga lufik 
sokasága. Az eseményen részt vettek az 
alapítványt 2004 óta támogató Rotary 
Club Szekszárd képviselői is.

Április 7. 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
húsvét alkalmából köszöntötte és meg-
ajándékozta az idősek otthonában és a 
Büntetés-végrehajtási Intézetben lakó 
személyeket.

Április 27.
A Vakvezető kutyák világnapján a Tolna 
megyei Vakok és Gyengénlátók Egye-
sülete 2 helyszínen kutyás bemutatót 
és mini konferenciát tartott.

Május 1.
– Halászlé különlegességek készültek a 
Szent István Ház udvarán a katolikus 
társaskör majálisán, ahol megjelent Ács 
Rezső polgármester, Máté Péter pol-
gármesteri tanácsadó pedig a szakácsok 
táborát erősítette. A ponty halászlevek 
1. díját Töttös István, a vegyesekét Hen-
csik József nyerte.

– Hagyományos borversenyén a ka-
tolikus társaskör 46 mintát fogadott, a 
nagyaranyat Töttös Tibor nyerte 3 ka-
tegóriában.

Május 6.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete több száz személyes emlék-
tárgyat vonultatott fel a kulturális köz-
pontban nyílt kiállításon, amely a szé-
kely kultúrát, identitást népszerűsítette 
városunkban is. A megnyitó vendége 
volt Potápi Árpád János nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár, aki a népcso-
port telepítéstörténetét elevenítette fel, 
majd Szegedi Dezsőné egyesületi elnök 
az öt bukovinai falu hányattatásairól és 
Tolna megyei letelepedésükről szólt. A 
megnyitón fellépett a Maroknyi Székely 
népdalkör és bemutatták az egyesület 
kiadásában Bágyi Zsuzsanna Balladát 
éneklő című könyvét. A hiánypótló 
tárlaton tiszteletét tette Illés Tibor, az 
országos szövetség elnöke is.

Május 8–14.
A Közösség Hete országos programso-
rozat a társadalmi együttműködést és 
az aktív szerepvállalást népszerűsítette 
számos közreműködővel. A Babits Em-
lékházban Török Sophie emlékiratai ele-
venedtek meg, a kulturális központban 
színjátszó csoportok szerepeltek, fellépett 
a Mondschein, végül a Polip hagyomá-
nyos nyárnyitó bulija zárta a hetet.

Május 13.
A Madarak és fák napján több szerve-
zet összefogásával családi majálist tar-
tottak. A programok a Béla király térről 
induló lösz-szurdik túrával kezdődtek, 
majd a Kápolna téren játékokon vettek 
részt az iskolák, a nagycsaládosok, a 
gyermekvédelmisek csapatai. A résztve-
vők a Prométheusz parkban csatlakoz-
tak a „Közösségek hete” rendezvényhez, 
a Polip Nyárnyitó bulijához.

Május 16.
– A Clark Ádám Flottilla és az Ifjú szív 
Táncegyüttes a Cselekvő Közösségek 
Hete keretében a Sió torkolati műnél 
tartotta az I. Nepomuki Emléknapot. A 
megnyitón Gaál László egyesületi elnök 
ismertette a folyók, hajósok és hidak 
védőszentje életét, majd a Mondschein 
kórus adott koncertet. A jelenlevők 
egy-egy szál rózsát dobtak a Sióba, tisz-
teletüket leróva a „titokőrző” szent előtt.

– A Rotary Club Szekszárd vendé-
geként Baka György, a Zöldtárs Alapít-
vány elnöke figyelemfelkeltő előadást 
tartott a klímaváltozásról és természeti 
környezetünk védelméről, példákkal il-
lusztrálta, mit tehetünk, hogy szűkebb 
környezetünk élhető maradjon. 

Május 23–25.
Az Állampolgári Részvétel Hete meg-
nyitóját Csillagné Szánthó Polixéna 
humán bizottsági elnök és Ferenc Vil-
mos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal 
elnöke tartotta, majd három napon át 
Pócs Margit főszervező koordinálá-
sával szekszárdi művészek, együttesek 
szórakoztatták a Szent István térre lá-
togatókat. Itt lehetőség nyílt lakossági 
vélemény nyilvánításra is, bemutatkoz-
tak a civilek, adományokat gyűjtöttek 
a kórház pszichiátriai osztálya és az 
átmeneti otthon javára. Az eseményt 
galambröptetés zárta.

Május 27.
A XII. Szent Orbán Borünnep hagyo-
mányosan az Istifán-gödrei utcai pin-
cesoron nagy érdeklődés mellett zajlott, 
hét pince részvételével és gazdag kultu-
rális programokkal.

Június 10.
Ismét megrendezte az Önkéntesek Nap-
ját és a Hála Gálát a Szekszárdi Men-
tálhigiénés Műhely, a Civil kerekasztal 
és az önkormányzat. Bemutatkoztak az 
önkéntes munkát végzők, a civil szerve-
zetek és a művészeti együttesek. 

Június 11.
A Kábítószerellenes Világnapon har-
madszorra rendezte meg a RÉV Szenve-
délybeteg-segítő Szolgálat a „Lépésben 
szertelenül” gyalogtúra alkalmát, ame-
lyen az összefogás és az egészségesen eltöl-
tött idő fontosságára hívták fel a figyelmet.

Június 24.
Egy éves munkát követően Szrnka Pál a 
Rotary Club Szekszárd elnöki tisztét jel-
képező láncot dr. Murzsa András soros 
elnöknek adta át a klub 19. charterén, 
amelyre hagyományosan a vármegye-
háza kertjében felállított rotary kőnél 
került sor. Az elnökök a klub fiatalításá-
nak fontosságát és az évek óta hagyomá-
nyos klubmunka folytatását emelték ki 
programjaikból. A rendezvényen a Liszt 
Ferenc Zeneiskola növendékei zenéltek 
Szily Lajos vezetésével. A bensőséges ese-
mény ebéddel, majd ügyességi játékokkal 
folytatódott a JAKO Kft. sporttelepén.

Június 26.
Azzal, hogy John F. Germ, a Rotary 
International világelnöke ezen a napon 
aláírta a Rotary Club Szekszárd kérel-
mét, és Zürichben bejegyezték a klub 
ifjúsági szervezetét, hivatalosan is meg-
kezdhette munkáját a Rotaract Club 

Szekszárd. Az ifjúsági klubot tizenöt tag 
alapította, tevékenységüket a szponzor 
klub koordinálja és segíti. 

Július 1.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör először rendezte meg a 
Szekszárd-Újvárosból elszármazottak 
és a most ott élők találkozóját, ahol 
nagy érdeklődés mellett megnyitották 
Berta Pál újvárosról készített fest-
ményeinek tárlatát, majd szentmisét 
mondott az egykor itt élt Simon János 
esperes. A Szent István Házban tartott 
együttlét kötetlen beszélgetéssel zárult.

Július 14.
Élménydús tengerparti üdülésen vett 
részt 8 tizenéves, értelmileg enyhe és 
középsúlyos állapotú fiatal a Feke-
te-tenger melletti Costinestiben, a Lugo-
si Gyermek Neuropszichiátriai Központ 
üdülőjében, dr. Garai Zoltánné ÉFO-
ÉSZ elnök vezetésével. A program egy 
városi pályázat elnyerésével valósul-
hatott meg. A szervezet Siófok-Sóstón 
cseretábort szervezett a lugosiak részére. 
Az utaztatást a megyei önkormányzat, 
az MVM, az SZ+C Stúdió Kft. és a Twic-
kel Szőlőbirtok is támogatta.

Augusztus 5.
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesülete szervezésében 2010-ben 
gyűjtött és még be nem mutatott erdélyi 
táncrendet mutatott be a kisfülpösi Ve-
rőfény és a görgényüvegcsűri Csalogány 
táncegyüttes (Maros megye).

Augusztus 18–29.
A Magyarokért Kanadában Egyesü-
let meghívására Béresné Kollár Éva 
vezetésével a Tücsök Zenés Színpad 
14 énekese és kísérőik Kanadában sze-
repeltek. Fellépéseik sorát az augusztus 
20-i ünnepi műsorukkal kezdték, majd 
a Hana bőröndje című pódium előadás-
sal emlékeztek a Holocaust áldozataira. 
Számos egymástól távoli városban lép-
tek fel, megmutatták tudásukat, öregbí-
tették Szekszárd hírnevét, ismerkedtek 
az ottani magyarok életével. 

Szeptember 10.
A Szollár Zoltán vezette Szekszár-
di Fősővárosi Kör a régi felsővárosi 
búcsúk hangulatának felidézése és a 
hagyományőrzés szándékával meg-
rendezett nyárbúcsúztató családi ren-
dezvényére több százan látogattak ki a 
Kápolna térre. A minden korcsoportot 
megszólító rendezvényen a gyermekjá-
tékok mellett színes kultúrműsor várta 
az érdeklődőket. Vers- és prózamondók, 
művészeti együttesek, énekesek színesí-
tették a programot.

Szeptember 27.
A Mentálhigiénés Műhely szervezésé-
ben állandó helyén, a Babits Mihály Kul-
turális Központ Csatár termében folyta-
tódott az EGÉSZ-Ség Szabadegyetem 
előadássorozata. Az ötödik évfolyam 
hatodik előadását Csak semmi pánik! 
témában Mátisné Orsós Júlianna kli-
nikai szakpszichológus tartotta.

Október 6.
20. születésnapját ünnepelte a Kék Ma-
dár Alapítvány, amely speciális mun-
kaerőpiaci szolgáltatásai mellett családi 
bölcsődét és éttermet is működtet. Az 
alapítvány kiemelkedő értékeit méltatta 

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős 
államtitkár, Szűcsné dr. Füredi Szil-
via a Nemzetgazdasági Minisztérium 
főosztályvezetője, dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott és Ács Rezső pol-
gármester. A Mészáros Andrea vezette 
sokoldalú alapítvány küldetése tovább-
ra is segíteni a fogyatékos embereket, 
hogy a társadalom megbecsült tagjaivá 
válhassanak munkájuk által.

Október 9–13.
27. alkalommal rendezte meg a Pszi-
chológiai Kultúra Hete programsoro-
zatot a Mentálhigiénés Műhely Szek-
szárd, amely a Látás jegyében címet 
viselte, a megyei kórház pszichiátriai 
osztályával összefogva. Előadást tartott 
többek között a Magyar mentálhigiénés 
Szövetség tiszteletbeli elnöke, Török 
Iván pszichológus, dr. Kovács Dóra 
szemész szakorvos, Heilmann Ágnes 
pszichológus, Kitanics Márk klinikai 
szakpszichológus és dr. Kertész Ágnes 
pszichiáter. A közönség megtekintette 
a kórház szocioterápiás és rehabilitá-
ciós osztálya előadásában Franz Kafka: 
Közösség című művét Szalay Andrea 
vezetésével.

Október 16.
A Fehér Bot napja alkalmából figye-
lemfelhívó ünnepséget rendezett a Va-
kok és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete a Művészetek Házában, 
amelyen felszólalt dr. Haag Éva al-
polgármester és dr. Kecskés Péter az 
EMMI főosztályvezetője. Kovács Lász-
lóné elnök beszéde után átadta a Thész 
László kitüntetést kiemelkedő munká-
jáért Rimai Rudolfné bölcsődevezető-
nek, az Eszterlánc Alapítvány kuratóriu-
mi elnökének, majd a Bartina zenekar, 
Rákóczi Szilvia éneke, Németh Judit 
szavalata után segédeszközöket sorsol-
tak ki és megvendégelték a sorstársakat. 

Október 25.
A Mentálhigiénés Műhely szervezé-
sében folytatódott az EGÉSZ-Ség Sza-
badegyetem előadássorozata. Az V. év-
folyam 7. előadását Hogyan működik a 
homeopátia? témában dr. Jakab Ferenc 
homeopátiás állatorvos, humán termé-
szetterapeuta tartotta.

November 4–5.
A Scherzo 21. Zenés Színpadok Orszá-
gos Fesztiválján, Pápán, Juhász Bence 
szólóének kategóriában 3. helyezést ért 
el. Felkészítője Béresné Kollár Éva a Tü-
csök Zenés Színpad Egyesület elnöke volt.

November 6.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi 
Egyesülete is csatlakozott az Arany Já-
nos Emlékévhez, és a költő máig ható 
művészetét verses-zenés összeállítással 
tették emlékezetessé.

November 9.
Kaczián János a TMEAHE örökös tisz-
teletbeli elnöke 50 fiatalnak tartott te-
metőlátogatást az újvárosi temetőben, 
emlékezve Szekszárdhoz kötődő híres 
személyekről.

November 10.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
zenés irodalmi jótékonysági estet tartott a 
Garay János Gimnázium dísztermében a 
garaysta diákok közreműködésével. A be-
vételt rászorulók támogatására fordították.

November 13–18.
A Mentálhigiénés Műhely és a kultu-
rális központ közös szervezésében az 
EGÉSZ-Ség Hét rendezvényein tudo-
mányos előadások mellett sor került 
szűrésekre, életmód tanácsadásra és 
állapotfelmérésre is.

November 17–19.
A Tolna Megyei Egyed Antal Hon-
ismereti Egyesület társrendezésében 
Szekszárd adott otthont a Honismereti 
Szövetség IV. Országos Hon- és Nép-
ismeret Konferenciájának. A téma a 
honismereti szakkör tanórai és tanórán 
kívüli lehetőségei, módszerei volt.

A konferencia első napján a beve-
zetők (dr. Gesztesi Enikő, Fehérvári 
Tamás, Ács Rezső, Heilmann József-
né és Debreczeni-Droppán Béla) és 
a kulturális műsor után a témában dr. 
Gesztesi Enikő előadása hangzott el, 
majd a résztvevők megtekintették a 
Garay János Gimnázium honismere-
ti szakkörének foglalkozását. Ezután 
Forróné Virág Zsuzsa, a HSz Peda-
gógiai Munkabizottságának tagja drá-
mapedagógiai játékokat mutatott be 
a résztvevőknek. Másnapi Kölesden 
a 40 éves kölesdi honismereti szak-
kört mutatta be dr. Kiszler Gyuláné. 
Délután Szekszárdon Szentesné Nagy 
Éva az óvodai programról, Andrásné 
Marton Zsuzsanna az óvodások mú-
zeumi, Hecker Henrietta az általános 
iskolások levéltári, Liebhauser János 
a középiskolások könyvtári foglalko-
zásairól tartott előadást és bemutatót. 
Szabadi Mihály előadása és bemutató-
ja a sárközi karikázóról a Bogár István 
Őcsényi Hagyományőrző Egyesület 
tagjainak közreműködésével zajlott. A 
harmadik napon Kaczián János város-
néző sétát vezetett, majd dr. Vizi Már-
ta a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
vármegyeházi kiállítását mutatta be az 
érdeklődőknek.

November 22.
A Léleképítő meghívott előadója dr. 
Hoppál Péter államtitkár zenéről, kul-
túráról tartott előadást.

November 24.
10. alkalommal emlékezett meg Babits 
Mihály születésnapjáról a Társadalmi 
Egyesülések Tolna Megyei Szövetsé-
ge és a Nők Szekszárdért Egyesület a 
megyei múzeum könyvtártermében, 
ahol 29 versmondót hallgattak meg az 
érdeklődők, majd a költő Szent István 
téri szobránál gyertyát gyújtottak tisz-
teletére.

November 25.
Veszprémben a XXII. Ifjúsági Honis-
mereti Akadémián megyénket a Szek-
szárdi Garay János Gimnázium, dr. 
Gesztesi Enikő által felkészített tanulói: 
Angyal Réka, Andi Norbert és Molnár 
Eszter képviselték. Nepp Dénes, Szek-
szárd város „aranykezű” mesterének 
egyedülálló munkássága témában tar-
tottak prezentációs közös előadást.

November 29.
A Mentálhigiénés Műhely EGÉSZ-Ség 
Szabadegyetem előadássorozatának 
8. előadását A krízis és öngyilkosság a 
történelmi Magyarországtól napjainkig 
címmel dr. Kertész Ágnes, a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház Pszichiátriai 
Osztálya osztályvezető főorvosa tartotta. 
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November 30.
A Rotary Club Szekszárd tagjai 25 
ezüsthársat ültettek a Bródy utca kez-
detén Kálvária tetőre felvezető Puskás T. 
és Kurta utca mentén. A város támoga-
tásával és egyetértésével végzett munka 
alapját jelentheti a következő években 
kialakítandó padokkal, sétányokkal 
ellátott Rotary parknak, ahonnan a ki-
rándulók számára kiváló kilátás nyílik 
a városra, a Sárköz településeire, Ge-
mencre. A faültés apropóját az 1,2 mil-
lió feletti tagságú nemzetközi szervezet 
azon környezetjavító törekvése jelenti, 
hogy minden tag ültessen legalább egy 
fát ebben a rotary évben.

December 7.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
Szekszárd önkormányzata támogatásá-
val adventi szeretetvendégséget rende-
zett 60 fő rászoruló meghívásával, majd 
281 db karácsonyi élelmiszercsomagot 
és utalványt osztott ki.

December 24.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
karácsony alkalmából köszöntötte és 
megajándékozta az idősek otthonában 
élőket és a Büntetés-végrehajtási Inté-
zetben lakókat.

VIII. Nemzetiségek
Június 5.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat a Pädagoge des Jahres 
díjat Frey Istvánnak, a Baka István Ál-
talános Iskola Grundschule tanárának 
ítélte. Dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
köszönte meg a díjazott több évtizedes, 
kiváló munkáját.

Szeptember
Az EMMI és Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat együttműködésé-
nek eredményeként 4,9 millió forintból 
megújult a Wunderland Óvoda vízve-
zeték rendszere, a csoportszobák után 
az irodákat is klimatizálták. Az avató 
ünnepségen Tircsi Richárd az EMMI 
osztályvezetője és dr. Józan-Jilling 
Mihály a német önkormányzat elnöke 
méltatta a felújítás jelentőségét. 

November 18.
Szekszárdon rendezték meg a Magyar-
országi Német Néptánccsoportok IX. 
Országos Néptánc Fesztiválját a kultu-
rális központban.
 
IX. Egyházak
Január – október 31.
Kiemelkedően sok programmal ünne-
pelte Szekszárd a reformáció 500. év-
fordulóját. Evangélikus, református és 
ökumenikus istentiszteletek, előadások, 
konferenciák, hangversenyek, kiállítá-
sok, levéltári nap, színházi és előadómű-
vészeti események hirdették a megúju-
lás folyamatának szükségességét. Az 
egyházak mellett a megyei múzeum, a 
levéltár, a könyvtár, az egyetemi kar, a 
Gárdonyi kórus és a Művészetek Háza 
adott teret a rendezvényeknek. Az ün-
nepi év befejezéseként közös, reformá-
tus, evangélikus, metodista és baptista 
úrvacsorás istentiszteleten emlékeztek 
meg az esemény máig tartó hatásáról.

Február 19–26.
A Pécsi Egyházmegye Családreferatú-
rájával közösen a helyi katolikus kö-

zösség megrendezte a Házasság hete 
programját, amelynek végén mintegy 
50 házaspár fogadta Bacsmai László 
esperes-plébános megerősítő áldását.

Április 2.
Esti mise keretében búcsúztak el a 
hívek Bacsmai László esperes-plé-
bánostól, aki 2003-tól volt pásztora 
a szekszárdi katolikusoknak. Papi 
szolgálatát Mohácson folytatja tovább. 
Helyére Petkó Tamás dunaföldvári 
plébános került.

Május 25–27.
Megújulás útján címmel lelki prog-
ramsorozatot tartottak az egyházak a 
református és evangélikus egyházközség 
szervezésében a városi pünkösdi prog-
ramokhoz kapcsolódva. Kiemelkedő 
esemény volt pünkösd másnapján a 
Luther téren tartott ökumenikus is-
tentisztelet, amelyen több százan vettek 
részt. A kulturális programok: Látha-
tatlan színház, Dinnyés József, Levente 
Péter és Döbrentey Ildikó előadásai sok 
száz embert vonzottak. 

Június 18–23.
– Katolikus hittantábort tartottak vá-
rosunkban 45 gyermek részvételével. A 
rengeteg programot, lelki épülést kínáló 
alkalmak részeként Mohácson megláto-
gatták Bacsmai László esperes-plébá-
nost, hiszen Laci atya igen közel állt a 
szívükhöz.

– Az evangélikusok „Tetőtől talpig” 
címmel tartottak hittantábort Sefcsik 
Zoltán lelkész és Dugár Éva hitoktató 
vezetésével 39 hittanos diák számára, 
ahol jó hangulatban épültek az ige által, 
de játékban, vetélkedőkben és kézmű-
veskedésben sem volt hiány.

Június
A Szent László Napok előestéjén tartott 
szentmisén Ács Rezső polgármester 
mondott köszöntőt, Kolbert Mátyás 
nyugalmazott esperes-plébános és Bíró 
László püspök Szent Lászlóra szentmi-
sén emlékezett, amelyet a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem tanárainak, 
hallgatóinak „Ének Szent László király 
tiszteletére” című műsora követett.

Július 10–14.
A reformátusok első ízben rendeztek 
bennalvós kis-ifi tábort a gyülekezet 
ifjúsági házában, amelynek témája a Re-
formáció 500 volt. Ismerkedtek a Biblia 
világával, kirándultak, kézműveskedtek 
és játszottak dr. Kaszó Gyula és Kaszó-
né Kovács Karola lelkészek vezetésével.

Szeptember 3.
A 25 éves Szent József Iskolaközpont 
ünnepélyes tanévnyítóján dr. Udvardy 
György megyéspüspök szentelte fel az 
1713-as máriagyűdi kegyszobor Illés 
Antal szobrászművész által készített 
másolatát. Szilyné Simon Ágnes az 
iskola vezetője fejezte ki háláját az egy-
házkerület ajándékáért. A jubileumi 
tanévnyitó a belvárosi katolikus temp-
lomban a püspök által celebrált szent-
misével fejeződött be. 

Október 8.
Luther működésének helyszíneit mo-
torral felkereső magyar evangélikus 
lelkészek wittenbergi zarándokútjáról 

tartott képes beszámolót szeretetven-
dégségen Sefcsik Zoltán és felesége, 
Dugár Éva.

Október 30.
A szekszárdi református egyházközség 
gyülekezeti termében kiállítás nyílt a 
reformáció történelmi és kulturális örök-
sége az élő népművészetben címmel, 
amelyet Decsi Kiss Mária rendezett.

X. Sport
Január 21.
Rekordot döntött az Ifjúsági Unió 
Szekszárd által szervezett 18. Bartina 
teljesítménytúra. Összesen 1345-en 
vettek részt a 4 távon meghirdetett 
programon, amely már a Dél-Dunántúl 
legnagyobb teljesítménytúrája. Az ese-
ményt támogatta az Alisca Terra Kft., a 
Tarr Kft., a Tesco és 85 önkéntes.

Február 4–5.
Magyarország Fedett pályás Újonc és 
Serdülő Atlétikai Bajnokságán Andi 
Péter két országos bajnokságot nyert: 
300 m-en (43.44 mp) és távolugrásban 
(528 cm). Péceli Tamás magasugrásban 
160 cm-rel országos bajnok, Dékány 
Roland 60 m-en második lett. Szegedi 
Árpád magasugrásban 130 cm-es ered-
ménnyel bronzérmet szerzett. Mind-
nyájan a Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. atlétikai szakosztálya tagjai.

Február 11.
– A női futsal Magyar Kupa döntőjén 
ezüstérmes lett az Agenta Girls Szek-
szárd, Micskó Márk együttese.

– A Magyar Íjász Szövetség terem 
országos bajnokságán Barta Nikolett 
új országos csúccsal, öt aranyéremmel 
zárt, míg testvére, Barta Viktória négy 
aranyat nyert. Mindketten az Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület tagjai.

Február 11–12.
– A Budapesten megrendezett Magyar-
ország Felnőtt, Junior és Ifjúsági Fedett 
pályás Atlétikai Összetett Bajnokságán a 
Szekszárdi Sportközpont atlétája, Indaia 
Ivett hármasugrásban ezüstérmet nyert.

– A Sportközpont által szervezett 
XXIV. Téli Kispályás Teremlabdarúgó 
Kupán a Bowdentechnika magabizto-
san nyert. A gólkirály címet Lizák Pé-
ter érdemelte ki.

Február 12.
A szekszárdi női asztalitenisz sport új-
kori történelmének eddigi legnagyobb 
sikerét aratta, és bejutott a Bajnokok 
Ligája elődöntőjébe. A csapat tagjai: 
Polina Mihajlova, Lin Ye és Madarász 
Dóra voltak.

Február 19.
– A Fedett Pályás Ifjúsági és Junior 
Országos Bajnokságon a Sportközpont 
atlétája, Szemerei Levente 1500 és 3000 
méteren bajnok lett. Edzője Szőke Gergő.

– A Magyar Íjász Szövetség terem 
országos bajnokságán Barta Nikolett 
új országos csúccsal és öt aranyérem-
mel zárt. Testvére, Barta Viktória négy 
aranyat nyert különböző kategóriákban. 
Bencze Gábor duplázott, míg Németh 
Réka, Szepesi Márk és Török Hanna 
Vanda ezüst, Szedmák Fanni, Török 
István Szilárd és Szeitl Milán bronzé-
remmel gazdagodott.

Február 25.
Ötszáznál több sportkedvelő gyűlt ösz-
sze a Sportközpontban a hagyományos 
FITT Fittness Napon.

Február 26.
Négyszáznál is többen álltak rajthoz a For-
ralt Borvidék Terepmaratonon, amelynek 
központja a Bodri Pincészet volt.

Március 4.
– Március 4–5-én rendezték meg Bu-
dapesten, a BOK Csarnokban Magyar-
ország Szenior Fedett pályás Atlétikai 
Bajnokságát. A Szenior Atlétikai Club 
versenyzői 9 bajnoki címet, 9 máso-
dik, és 6 harmadik helyezést szereztek. 
Doszpod András súlylökésben orszá-
gos csúcsot jegyzett. Bajnokok: Szegedi 
Gábor M45 (400 m, 1500 m, magasug-
rás), Lóki Ferenc M75 (60 m), Doszpod 
András M80 (súlylökés), Cser Katalin  
W45 (1500 m), Deé Márta W65 (súly), 
Bárdos Erzsébet W70 (súly), Oláh 
Annamária W75 (súly). Ezüstérmesek: 
Szabó Kovács János M65 (60 m, 200 
m, 400 m), Lóki Ferenc M70 (200 m), 
dr. Soós László M70 (1500 m, 3000 m), 
Szegedi Gábor M45 (távolugrás), Götz 
Katalin W50 (súly), László Zsuzsanna 
W60 (súly). Bronzérmesek: Varga Sán-
dor M50 (60 m), Novikov József M65 
(1500 m), dr. Péntek Imre M60 (200 m, 
súly), Kasziba Szilveszter M50 (súly), 
Jéhn Katalin W55 (súlylökés)

– A Junior és Ifjúsági Téli Dobó 
Bajnokságon Máté Fanni fölényesen 
győzött gerelyhajításban, 45, 44 m-es 
eredménnyel.

– A Serdülő és Újonc Fedett pályás 
Atlétikai Összetett Bajnokságon Péceli 
Tamás négypróba versenyszámban ma-
gabiztosan szerzett bajnoki címet.

Március 5.
– Madarász Dóra, a Szekszárd AC vá-
logatottja az asztaliteniszezők Országos 
Bajnokságán vegyes párosban szerzett 
aranyérmet Kosiba Dániel oldalán, 
majd vasárnap, egyéniben és Pergel 
Szandrával női párosban is győzött.

Március 6.
A rövidebb szezon ellenére is 15 ezer 
látogatója volt a városi műjégpályának.

Március 12.
Ezüstéremmel tért haza a Fekete Gó-
lyák KC U9-es csapata a Nemzetközi 
Utánpótlás Kézilabda Kupa döntőjé-
ről. Edzőjük: Ivánné Bányai Ilona.

Március 19.
KSC Szekszárd bronzéremmel zárta a 
Budapesten rendezett Junior Országos 
Bajnokság döntőjét. A torna All-Star 
ötösébe a csapatból bekerült Studer 
Ágnes és a döntő legeredményesebb ko-
sárszerzője, Gereben Lívia (145 pont) 
is. A szervezők a csapatok legjobbjait is 
díjazták: a KSC Szekszárdból Antóni 
Csenge vehetett át különdíjat. 

Március 26.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd – több 
mint négy évtizedes története során elő-
ször – a Sopront megelőzve megnyerte 
az élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság 
alapszakaszát. 

Március 
Szemerei Levente Kecskeméten, a Me-
zei Futó Országos Ifjúsági Bajnokságon 
6000 méteren ezüstérmet szerzett.

Április
Az ausztriai Linzben április 14. és 17. 
között, 19 ország fiatal asztaliteniszezői 
részvételével megrendezett 17. Raiffeisen 
Youth Championships nemzetközi kor-
osztályos fiú-lány versenyen a tehetséges 
szekszárdi válogatott, Kizakisz Georgi-
osz Nikolaosz pályafutása eddigi legna-
gyobb sikerét aratta: a népes mezőnyben 
az előkelő 2. helyezést szerezte meg.

Április
Története legnagyobb sikerét aratva 
ezüstérmet szerzett az Atomerőmű 
KSC Szekszárd a női kosárlabda NB I 
bajnoki döntőjében. A játékosok: Eva 
Lisec, Theodoreán Alexandra, Stu-
der Zsuzsa, Tamis Dorottya, Studer 
Ágnes, Gereben Lívia, Sandra Pirsics, 
Mansaré Manty, Bálint Réka, Antóni 
Csenge, Cherise Daniels, Maja Erkics 
és a sérülten is társait erősítő Maja 
Scsekics. A stáb: Djokics Zseljko veze-
tőedző, Szabó Noémi másodedző, Sza-
bó Gergő klubigazgató, Jánossy Csaba 
erőnléti edző, Skorday Tamás gyúró és 
Heizler János fizioterapeuta.

Április 29.
A Scherer Tamás vezette Sportélmény 
Alapítvány rendezésében tartott XI. 
Domaine Gróf Zichy Utcai Futóver-
senyen összesen 1047-en értek célba, 
és 147 befutóérem is gazdára talált a 
váltó- és amatőr futamban. A férfiak 7 
km-es versenyét Halmai Balázs, a nőkét 
Szekerczés Réka nyerte.

Április 30.
A Gyorstávírász Országos Bajnokságon 
a szekszárdi Rádió Klub tagjai: a szeni-
or női kategóriában Császár Valéria, a 
férfiak szenior egyes és kettes korcso-
portjában Weisz László, illetve Lakatos 
László szerzett aranyérmet. A szenior 
I-ben Ferencz József másodikként zárt.

Május 1.
Több mint 20 év után ismét fogathajtó 
versenyt tartottak Szekszárdon a Pollack 
utcai sportpályán, a Szakcs-Szekszárd 
Lovas Barátok Egyesülete szervezé-
sében. Összesen 31-en álltak rajthoz 
nagyló és póni kettesfogat kategóriában.
 
Május 6.
Több mint 1300 egyéni nevező és 90 csa-
pat regisztrált előzetesen a 8. Tolle Bor-
vidék Félmaratonra, melynek zavarta-
lan lebonyolítását 200 önkéntes segítette. 
A verseny után after party várta a futókat 
a Bodri Pincénél, másnap pedig A Kávé 
házától rövid városnézésre indulhattak a 
szervezőkkel. Tolna megye legnagyobb 
amatőr sportversenyén a résztvevők 
száma csúcsot döntött, az előzetes és 
helyszíni regisztráltak száma 2121 fő 
volt. Ez alkalommal is 5, 14, 21 és 28 km-
en tehették próbára erőnlétüket az olim-
piai ötpróba pontgyűjtő versenyének is 
számító eseményén a futók. Csillag 
Balázs főszervező köszönetet mondott 
a városnak, a rendőrségnek, a polgárőr-
ségnek és az önkénteseknek a sikerért. A 
szekszárdiak eredményei: 28 km egyé-
ni: 1. Orsós Zolika, 2. Czencz Péter. 21 
km-en 2. helyezett Schranz Dániel, a 
nőknél 2. helyezett Elek Zita.

Május 12.
Több száz szurkoló ünnepelt a sport-
csarnokban, ahol Ács Rezső polgár-
mester és a város vezetése köszöntötte 

az Atomerőmű KSC Szekszárd ezüs-
térmes kosárlabda csapatát. A siker 
eléréséhez a csapat és Djokics Zseljko 
vezetőedző óriási munkájára volt szük-
ség. Ács Rezső kiemelte: „A város éhes 
volt a sikerre, és egyre többen érezték 
magukénak a sportágat és látogatták a 
meccseket.” A csapat, a szakmai stáb, 
a klub vezetői, segítői egy-egy, erre az 
alkalomra készített aranyérmet vehettek 
át a polgármestertől, aki a KSC teljesít-
ményének elismeréseként egy hatalmas 
kerámia vázát is átnyújtott.

Május 13–14.
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz asztali-
teniszező az Újonc Magyar Bajnokságon 
és a prágai nemzetközi versenyen (má-
jus 26–28.) is veretlen maradt. Ő lett az 
U11-es korosztály magyar bajnoka.

Május 14.
A Nemzeti Leány Serdülő Bajnokság 
helyosztóján a KSC Szekszárd kosara-
sai bronzérmesek lettek. A csapat tagjai: 
Andi Hanna, Dér Vanda, Haag Panna, 
Holcz Rebeka, Leskó Abigél, Lipovszky 
Fanni, Marsai Dóra, Miklós Melinda, 
Renczes Rebeka, Sinka Noémi, Szőke 
Fanni, Tamás Nagy Eszter, Vincze Niki, 
Viszmeg Mira, Evertse Peggy. Edzők: 
Harsányi Mária és Baki Sándor.

Május 17.
Szemerei Levente Székesfehérváron az 
Atlétikai Diákolimpia Országos döntő-
jében 1500 és 3000 méteren első helyet 
szerzett.

Május 20–21.
A Kajak-Kenu Maraton Magyar Baj-
nokságon Nagy Viktória és Korsós 
Zsófia 2. helyezett, egyéniben Csizma-
zia Dóra 2., Mercz Marcell 3. lett. Kö-
lyök korosztályban, egyéniben 2. Visnyei 
Gergely, míg Havel Botond és Mészáros 
Hunor párosban lett bronzérmes.

Május
Második helyen végzett a női futsal NB 
I-ben az Agenta Girls Szekszárd FC. Az 
együttes az idén, a Magyar Kupában is 
ezüstérmes lett. A csapat tagjai: Bogár-
di Mónika, Buchmüller Petra, Hargas 
Annamária, Fábián Rebeka, Pintér 
Gitta, Blesz Nikoletta, Megyes Ágnes, 
Mausz Renáta, Horváth Kata, Urbán 
Anett, Ganczer Hajnalka, Szekér Ani-
ta. Edzők: Micskó Márk és Kágyi István.

Május 25–27.
A 43. Alisca Bau Gemenc Nagydíj 
nemzetközi országúti kerékpárverseny 
visszakerült az UCI versenynaptárába 
és 2017-ben először rendezte a város, 
azaz a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
és partnere, a Hungaro Fondo Nkft. A 
3 napos versenyre 16 csapat nevezett 20 
országból, mintegy 100 fős mezőnnyel, 
2017-ben ismét világ- és Európa-baj-
noki kvalifikációs pontokért. A Tarr 
kupáért zajló első szakaszon 132 km-t 
teljesített a mezőny, míg az Alisca Bau 
kupáért 105 km-t kerekeztek. Amatőr 
futamok is voltak, végül a hagyományos 
villanyfényes belvárosi száguldással, a 
Pálinkás Csaba Emlékversennyel zá-
rult a nagyszabású verseny.

Június 3.
Megérkezett az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál olimpiai lángja Szek-

szárdra. A csapatot Ács Rezső polgár-
mester fogadta.

Június 3.
Tizenegy országból érkező és a hazai 
élvonalbeli atléták részvételével ren-
dezték meg a Budapest Open – Schulek 
Ágoston Emlékversenyt. Máté Fanni, a 
Szekszárdi Sportközpont gerelyhajítója 
48.71 méteres, nagyszerű egyéni csúcs-
csal szerzett ezüstérmet.

Június 10.
A Szekszárd női együttese nyerte a ma-
gyar asztalitenisz bajnokságot. A SZAC 
bajnokcsapata: Madarász Dóra, Poli-
na Mihajlova, Imre Leila, Tamolwan 
Khetkhuan. Edzőik: Szily György, Tü-
rei Ferenc és Arturs Reinholds.

Június 11.
Több mint 60 fős mezőny mérte össze 
erejét a Szenior Atlétikai Club Szek-
szárd dobó ötpróba és egyéni versenyén, 
amelyet a klub alapítója, Török Sándor-
né tiszteletére rendeztek. A viadalt Csil-
lagné Szánthó Polixéna humán bizott-
sági elnök nyitotta meg. A szekszárdiak 
közül súlylökésben és diszkoszvetésben 
Ruzsinka István, 3000 méteres futásban 
Szekretár János, nehéz kalapácsvetés-
ben Oláh Annamária, míg hármasug-
rásban Götz Katalin győzött.

Június 17.
A női asztalitenisz Extraliga versenyét a 
Türei Ferenc és Szily György irányította 
szekszárdi női együttes nyerte meg.

Június 17–18.
Miskolcon négy ország (Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, Magyarország) 
U18-as atlétái csaptak össze. Szemerei 
Levente (Szekszárdi Sportközpont) 
óriási egyéni csúccsal (5:59:24) nyerte a 
2000 méteres akadályfutást.

Június 17–18.
Az atléták U23 és Junior Országos Baj-
nokságának a budapesti Ikarus pálya 
adott otthont. Erdélyi Zoltán, a Szekszár-
di Sportközpont versenyzője 14,90 m-rel 
nyerte a hármasugrást, míg távolugrás-
ban 735 cm-es eredménnyel megvédte 
bajnoki címét. Szintén távolugrásban 
Őry Tamás 677 cm-rel bronzérmet szer-
zett. Máté Fanni ezüstéremmel tért haza 
a junior gerelyhajításból. Angyal Balázs 
magasugrásban 180cm-rel lett érmes. 

Június 18.
A Szekszárdi Fáklya SE Sió Trans Ku-
páján 101 asztaliteniszező versenyzett. 
Wittinger Jánosné a női mozgássérül-
tek kategóriában 2., míg az amatőrök 
vigaszágán Pető Gyula 2. lett.

Június 24.
Budapesten a szenior atléták országos 
bajnokságán a Szenior AC Szekszárd 
versenyzői 18 arany-, 15 ezüst- és 8 
bronzérmet gyűjtöttek. Bajnokok: Ba-
logh István (M65) 100m, távolugrás, 
Melegh Imre (M75) 100m, 400m, Hon-
ti József (M65) 100 gát, Szegedi Gábor 
(M45) 400 gát, magasugrás. Doszpod 
András (M80) súlylökés, diszkoszvetés, 
Ruzsinka István (M65) kalapács-, nehéz 
kalapácsvetés, dr. Péntek Imre (M60) 
nehéz kalapácsvetés, Cser Katalin (45) 
1500m, Jéhn Katalin (W55) gerelyhají-
tás, diszkoszvetés, Bárdos Erzsébet (65) 

diszkoszvetés, Oláh Annamária (W75) 
súly, diszkosz, kalapácsvetés.

Ezüstérmesek: Varga Sándor (M50) 
100m, Balogh István (M65) 100m, 
Lóki Ferenc (M70) 100m, Szegedi 
Gábor (M45) 400m, Szekretár János 
(60) 5000m, dr. Soós László (M75) 
5000m, Melegh Imre (M75) távolug-
rás, Honti József (M65) hármasugrás, 
Ruzsinka István (M65) diszkoszvetés, 
dr. Péntek Imre (M60) kalapácsvetés, 
Doszpod András (M80) kalapácsve-
tés, nehéz kalapácsvetés, Halász József 
(M65) gerelyhajítás, László Zsuzsanna 
(W60) súlylökés, Jéhn Katalin (W55) 
diszkoszvetés, kalapácsvetés.

Bronzérmesek: Szekretár János 
(M60) 800m, 1500m, Szegedi Gábor 
(M45) távolugrás, Ruzsinka István 
(M65) súlylökés, dr. Péntek Imre (M60) 
diszkoszvetés, Halász József (M65) disz-
koszvetés, Jéhn Katalin (W55) súlylökés, 
László Zsuzsanna (W60) gerelyhajítás.

Június
Ezüstérmet szerzett Nantes-ban Theo-
doreán Alexandra, az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es kosárlabda csapatának 
kapitánya a B33-as világbajnokságon.

Június 24–25.
Az időfutam- és országúti kerékpáros 
országos bajnokságon Hartmann Jó-
zsef bronzérmet szerzett a felnőttek 
mezőnyében.

Június
Szemerei Levente Magyarország 2017. 
évi Ifjúsági Atlétikai Bajnokságán 1500 
méteren 2., 3000 méteren első helyet 
szerzett. 

Július 2.
Lisszabonban a kajak-kenu maratoni Eu-
rópa-bajnokságon Nagy Viktória egyéni-
ben ezüstérmet szerzett. A Nagy Viktória 
– Korsós Zsófia kajak páros címvédőként 
vágott neki a 19 km-es futamnak és esé-
lyeshez méltó győzelmet aratott. Az ifjú-
sági fiúk K2-es versenyének résztvevői, 
Bodnár Balázs és Horváth Ádám a har-
madik helyen ért célba (mindannyian a 
Szekszárdi KKSE versenyzői).

Július 23–29.
Egy kosárlabdázó, Vincze Nikolett 
(Atomerőmű KSC), és egy kerékpáros 
edző, Schneider Gábor (Szekszárdi 
Szabadidős SE) képviselte városunkat 
júliusban, a Győrben megrendezett Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Augusztus 13.
A ráckevei Duna-ágon rendezték a ka-
jak-kenu maratoni szakág országos baj-
nokságát. A Korsós Zsófia – Nagy Vik-
tória kajak páros ezüstérmet szerzett. 
Egyéniben Nagy Viktória a harmadik, 
Korsós Zsófia a negyedik helyen zárt. 
Férfi kajak párosban a Bodnár Balázs – 
Horváth Ádám duó is ezüstérmet szer-
zett. Ezzel mindkét páros megszerezte a 
Dél-Afrikában rendezendő VB-indulás 
lehetőségét.

Augusztus 14.
Az Atomerőmű KSC  Szekszárd női 
kosárlabda csapatának tagjai közül, a 
különböző korosztályú válogatottak-
ban elért kitűnő eredményeikért el-
ismerésben részesültek: Theodoreán 
Alexandra (a 3×3-as világbajnokságon 
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ezüstérmet szerzett, később a hetedik-
ként zárt kontinensviadalon), Studer 
Ágnes (az U20-as Európa-bajnokságon 
ötödik helyet szerző korosztályos vá-
logatottban nyújtott teljesítményéért), 
Gereben Lívia (az U19 VB-én és a 18 
éven aluliak kontinensviadalán nyúj-
tott teljesítményéért), Vincze Nikolett 
(az U16-os Európa-bajnokágon és az 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon is 
ezüstérmet nyert magyar csapat tagja-
ként.) Harsányi Máriának az utánpót-
lás edzőjének dr. Szabó Tünde sportért 
felelős államtitkár levélben gratulált.

Augusztus 19.
Bálint Bernadett Pergel Szandrával 
párosban állt asztalhoz a nigériai Wor-
ld Tour versenyen, és szerezte meg első 
WT győzelmét.

– Simon Anikó a KPVK környezetkul-
túra szakos, PTE Sport Ösztöndíjas hall-
gatója a Magyar női universiade kosárlab-
da válogatott tagjaként részt vett a tajvani 
XXIX. Nyári Universiade játékokon.

Augusztus 25–27.
A Kecskeméten megrendezett Törté-
nelmi Íjász Európa-bajnokságon Barta 
Viktória és Török Hanna Vanda Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett a korosz-
tályában, míg Barta Nikolett és Török 
István Szilárd ezüst-, Németh Réka 
bronzérmesként zárt.

Szeptember 3.
A Tolnai Tájak Íjász Egyesület verseny-
zője, a csapatban már világbajnok Ko-
vács Gábor Zsigmond pályafutása első 
nagy egyéni sikerét érte el: az ausztriai 
3D-s kontinensviadalon szenior kategó-
riában győzött.

Szeptember 10.
– A Szekszárd AC asztaliteniszezője, 
Madarász Dóra nyerte a Szekszárd 
Kupa egyéni versenyszámát, párosban 
a Madarász – Mihajlova duó győzött.

– A Szekszárdi Szabadidős KE 
sportolója Hartmann József az ajkai 
kritérium országos bajnokságon az Elit 
kategória 48 körös versenyében, Balás 
Attila az 50 felettiek mezőnyében (Mas-
ter3) diadalmaskodott. Fábián Csongor 
és Schneider Sebestyén révén két 3. he-
lyet is szereztek a szekszárdiak.

Szeptember 14.
A szekszárdi Kajak-Kenu SE sportoló-
it, Korsós Zsófiát és Nagy Viktóriát 
a dél-afrikai VB-n ezüstérmet szerzett 
női K2-es csapat tagjait és a VB-n he-
tedik helyen végzett Bodnár Balázst és 
Horváth Ádámot köszöntötte, és tol-
mácsolta a város tiszteletét Ács Rezső 
polgármester. Edzőjük: Jámbor Attila 
és Jámborné Inger Nikoletta.

Szeptember 17.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd együt-
tese a 48. Sió-kupát Djokics Zseljko edző 
irányításával, jó játékkal nyerte meg. 

Szeptember 22.
Az Alisca Nyilai versenyzője, Bolvári 
Anna aranyérmes lett a közép-európai 
országok pályaverseny sorozatának záró 
fordulóján. A Történelmi Országos és 
Nemzetközi Íjászbajnokságon aranyér-
mes lett Németh Réka és Török Han-
na Vanda. 2. helyezést ért el Szedmák 

Fanni, Barta Nikolett, Török István 
Szilárd és Barta Viktória.

Szeptember 23–24.
Szeptember 26-án rendezték a 2017-es 
szezon utolsó atlétikai pálya bajnoksá-
gát, az Összetett Bajnokságot. Az újonc 
korcsoportban Andi Péter bronzér-
met, Péceli Tamás ezüstérmet szerzett 
a négypróba „B” változatában. Ebben 
a korcsoportban a Szekszárdi Sport-
központ csapata (Andi Péter, Péceli 
Tamás, Hamar János és Szabó Máté) 
ezüstérmet szerzett. 

Szeptember 26.
Női kosárlabda Euroliga-selejtező 
mérkőzésen, elképesztő hangulatban 
és izgalmak közepette az Atomerőmű 
KSC Szekszárd egy ponttal (80–79) 
megnyerte első nemzetközi kupamér-
kőzését a Montpellier csapata ellen. 

Szeptember 29.
A Szekszárd AC sportolói közül a Bükk- 
fürdő Kupa újonc és serdülő I. osztályú 
ranglista asztalitenisz versenyén Kizakisz 
Georgiosz Nikolaosz az U11-es és U13-
as kategóriában is ezüstérmes lett, a ser-
dülő lányok egyéni versenyén Szilasi 
Flóra eredménye is ezüstérem.

Október 1.
– A Cselgáncs Országos Diák Bajnok-
ságon az OLC-Trans Gemenc JK spor-
tolóinak eredményei: Diák A, lányok 52 
kg. 3. Lengyel Annamária. Diák B, fiúk 
45 kg: 3. Sárosdi Ákos; 50 kg: 3. An-
dorka Kende és Sándor Máté; 55 kg: 3. 
Móga Martin; 60 kg: 1. Hilbert József.
A „C” korosztály versenyében Dór Dá-
vid (30 kg) bronzérmes lett. 

U23, férfiak 66 kg: 3. Ács Balázs; 73 
kg: 3. Mátics András; 100 kg: 3. Sárecz 
Márton. 

– Az asztalitenisz újonc és serdülő I. 
osztályú ranglista versenyén, Kizakisz 
Georgiosz Nikolaosz mindkét korosz-
tályban a második helyet szerezte meg. 
A serdülő lányok egyéni versenyében 
Szilasi Flóra ezüstérmet szerzett (mind-
ketten a Szekszárd AC versenyzői).

Október 8–15.
Az Európai Asztalitenisz Szövetség 
nyolc új játékost választott ki az U 13-
as korosztály tehetséggondozó prog-
ramjába, amelyben ott szerepel egye-
düli magyarként a szekszárdi Kizakisz 
Georgiosz Nikolaosz.

Október 14.
Ötvenöt éve, 1962-ben alakult a szek-
szárdi Clark Ádám Flottilla elődje, a 
Búvár Kund Vízitúra raj. A kulturális 
központban Gaál László, az egyesület 
elnöke idézte fel történetüket és terve-
iket. Az ünnepségen méltatta a flottilla 
kiemelkedő munkáját dr. Máté István 
humán bizottsági elnökhelyettes és Pócs 
Margit civil kapcsolati referens.

Október 22.
Kosárlabda-tornával emlékeztek a 24 
éve elhunyt Drazsen Petrovics olimpiai 
ezüstérmes, Európa- és világbajnok já-
tékosra Harsányi Mária szervezésében 
a városi sportcsarnokban.

Október 25.
Kovács Gábort a Tolnai Tájak Íjász 
Egyesület versenyzőjét Fair Play díjjal 
ismerte el a Magyar Olimpiai Bizottság.

Október 29.
Második magyar bajnoki címét szerez-
te a Szekszárdi Szabadidős KE csapata a 
felnőtt férfiak (elit) mezőnyében. Ezút-
tal Csomor Zoltán diadalmaskodott a 
hegyi OB-n. Az U19 korcsoportban 17 
km-en: 2. Schneider Sebestyén, Mas-
ter2 (40 év felettiek, 22 km) 1. Balás 
Attila; Amatőr (40 év alattiak, 22 km): 
2. Niklas Martin.

November 11.
November 11-én Sötétvölgyben ren-
dezték meg a Twickel Szőlőbirtok Ku-
pát a sportközpont és a Sportélmény 
Alapítvány szervezésében, ami egyben 
a Mezei Futó Magyar Liga 2. állomása 
volt. A nagy népszerűségnek örvendő 
versenyen az ország minden részéről 259 
futó indult. A junior férfiak között hazai 
győzelem született: Szemerei Levente, a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. verseny-
zője állhatott fel a dobogó tetejére. 

November 16.
Sikeresen mutatkozott be a felnőtt női 
kosárlabda válogatottban Studer Ágnes, 
az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es 
együttesének saját nevelésű irányítója a Lit-
vániában 73–70-re megnyert találkozón.

November 17.
Új épület biztosítja a szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE sportolóinak felkészülését 
Fadd Domboriban, miután átadták a kí-
vül-belül megújult, egykori vállalati üdülő 
átalakításával létrehozott edzőközpontot.

November 18.
Ezüstérmet szerzett Keller Bettina, a 
KPVK tanító szakos hallgatója a ME-
FOB Judo Bajnokságon.

November 22.
Nagy küzdelemben, hátrányból fordítva 
győzött az Atomerőmű KSC Szekszárd 
a Nymburk elleni Európa-kupa csoport-
mérkőzésen (73–66). A találkozó legered-
ményesebb játékosa a válogatottban is 
sikerrel bemutatkozó Studer Ágnes volt.

November 24.
Új fejlesztésekkel megnyílt a műjégpá-
lya. A jégkorong szakosztályban, több 
korcsoportban összesen 60 gyermek 
sportol Kakas Krisztián vezetésével.

November 26.
Kitűnően szerepeltek az Alisca Ta-
ekwondo Klub sportolói a budapesti 
országos bajnokságon. A veterán kor-
csoportban (+87 kg) Kovács Tamás 
bajnoki címet szerzett, míg a 8–9 éves 
gyerekek között Ferenc Balázs (-33 kg), 
a 10–11 évesek mezőnyében Bánki Dá-
vid Ede (-36 kg) szerzett bronzérmet.

November 30.
Az előző évi bajnokság ezüstérmes 
együttese, az Atomerőmű KSC Szek-
szárd először szerepelt az Európa Ku-
pában, csoportjából a cseh és a portugál 
bajnok elleni négy győzelemmel máso-
dikként jutott tovább.

December 10.
A Szekszárdi Sportközpont Nkft. első 
alkalommal rendezett terepkerékpáros 
(cyclocross) versenyt a Baka István isko-
la körülötti területen, ahol 12 korcsoport-
ban összesen 210 kerékpáros állt rajthoz. 
Az 1500-3000 méter hosszú körpályákat 

mesterséges akadályok nehezítették. A 
Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egye-
sület versenyzője, Bán Benedek az U15-
ös korosztályban aranyérmes lett.

December 12.
A Tolna Megyei Diáksport Tanács a 
2016–17. évi országos diákolimpián 1–3. 
helyezést elért sportolók teljesítményét is-
merte el, 18 sportág 199 diákját jutalmaz-
va. (Névsor a Szekszárdi Vasárnap 2017. 
december 17-i számában, a 17. oldalon)

December 13., december 20.
Az Atomerőmű KSC Szekszárd az Eu-
rópa-kupában a legjobb 16 közé jutásért 
a Győrt győzte le oda-vissza mérkőzésen. 

XI. Díjak, elismerések
Január 18.
Saárossy Gábor tűzoltó alezredes, me-
gyei polgári védelmi főfelügyelő kapta 
az Év tisztje elismerést polgári védel-
mi kategóriában a Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság állománygyűlésén.

Január 27.
Évente öten kaphatják meg a Tolna 
Megyei Művészetért plakettet, amely-
nek díjazottjai közül 2017-ben négyen 
voltak szekszárdiak: dr. Balázs Kovács 
Sándor főmuzeológus, Schubert Péter 
tipográfus grafikus, Vékonyné Pancza 
Ibolya művészetpártoló és a Gagliarda 
Kamarakórus.

Január 30.
Mártonfai Dénes „A megyékben dol-
gozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóri-
porter” különdíjat, valamint Vidéki foci 
című sorozatával a Sportsorozat kategó-
ria első helyét nyerte el a 35. Magyar 
Sajtófotó Pályázaton.

Február 11.
– A megyei önkormányzat 11. alka-
lommal díjazta a civileket. Különdíjjal 
ismerte el a Fősővárosi Kör munká-
ját. Az ünnepségen jelen volt Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár is.

– A kerékpáros szövetség országúti 
szakágának díjkiosztóján elismerték 
Bán Benedeket és Lévai Barnabást, 
akik az U13-as és U15-ös korcsoport-
ban ezüstérmesek lettek a Magyar Ku-
pán. Életút díjat érdemelt ki Schneider 
Konrád, a Szekszárdi Szabadidős Ke-
rékpáros Egyesület edzője, míg Schnei-
der Gábor a klub Utánpótlás Nevelésért 
kitüntetést vehette át.

Február 25.
Az 1988-ban alakult Szekszárdi Ifjúsá-
gi Fúvószenekar minősítési hangver-
senyén kiemelt arany minősítést ért el 
a magyar Fúvószenei Szövetség szakmai 
értékelése alapján. Az együttes vezetője 
Kovács Zsolt karnagy.

– Jánosi Kata festőművész vette át 
Fusz Györgytől, a Víz’P’Art Közalapít-
vány elnökétől a Szabó Dezső művé-
szeti ösztöndíjat 2017-ben.

Március 25.
Különdíjat szerzett a XXXIII. OTDK-n 
Kiss Orsolya a KPVK tanító szakos 
hallgatója, meseregény alapján készített 
„A Karamella-szigeten is túl” című in-
teraktív társasjátékával. Témavezetője 
dr. Fekete Richárd PhD adjunktus volt.

Április 20.
Első helyezést ért el és különdíjat is nyert 
automatizált tartalomelemzés témában a 
XXXIII. OTDK-n Nagy Andor, a KPVK 
informatikus könyvtáros MA szakos 
hallgatója. Témavezetője dr. Varga Kata-
lin PhD egy. docens, tanszékvezető volt.

Április 22.
– Fedorka Országos versmondó ver-
seny II. korcsoportjában a Garay János 
Általános Iskola és AMI tanulója, Főg-
lein Liza arany minősítést (Kimagasló, 
Fedorka-díj), Ferger Viktória Hanna 
arany minősítést (Fedorka Remény-
ség-díj) szerzett.

– SoseVolt országos versmondó ver-
seny I. korcsoportjában Sili Gergő arany 
minősítést (SoseVolt Különdíj) ért el.

– Dicső Botond, a Babits Mihály Álta-
lános Iskola tanulója a Fedorka VersNap 
Országos Versmondó Versenyen I. helyen 
végzett, Reménység-díjban részesült.

Április 26.
A XXII. Országos Anyanyelvi Tanítási 
versenyen II. helyezést ért el Dömény 
Diána végzős tanító szakos hallgató. 
Felkészítői Tancz Tünde mesteroktató és 
Rózsa Gabriella szakvezető tanító voltak.

Május 11.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
„Önkormányzatok a települések köz-
lekedésbiztonságának növeléséért” 
című pályázati program elismerését, a 
Közlekedésbiztonsági Díjat dr. Haag 
Éva alpolgármester vehette át Mosóczi 
László helyettes államtitkártól. A díjat a 
Művészetek Palotájában a Közlekedési 
Kultúra Napján adták át.

Május 12.
Magyar Mentésügyért Emlékérmet vett 
át az önkormányzat képviseletében Ács 
Rezső polgármester az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatójától a parlamentben.

Május 21.
Második helyezést ért el Konyecsni 
Gábor a KPVK-n végzett tanító, jelen-
leg kommunikáció és médiatudomány 
FOKSZ szakos hallgatója a XX. Erdélyi 
TDK-n. Témavezetője dr. habil Boronkai 
Dóra tanszékvezető egyetemi docens volt.

Május 27.
Arany Katedra Díjat kapott kiemelke-
dő oktató-nevelő munkájáért dr. habil 
Bús Imre PhD főiskolai tanár, a KPVK 
tanszékvezetője.

Május 30.
Városmarketing gyémántdíjjal és 
védjeggyel jutalmazta a marketing 
szakma a Szekszárdi Szüreti Napokat, 
amely felől 23 fős szakmai zsűri döntött. 
Az elismerést Ács Rezső polgármester 
vette át Budapesten.

Június
Andi Péter és Döbrösy Álmos a Baka 
István Általános Iskola tanulói meg-
kapták a „Magyarország jó tanulója 
– jó sportolója 2016 ” címet elismerő 
miniszteri oklevelet a 2015/2016 tan-
évben elért eredményes tanulmányi 
munkájukért és kimagasló sportteljesít-
ményükért az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumától. Osztályfőnökük: Rácz 
Nóra, edzőjük: Scherer Tamás illetve 
Szepesi József.

Június 10.
Az Önkéntesek Napján és a Hála Gálán 
kiosztották az önkéntesek Szomjú-dí-
ját, amelyet 2017-ben Szegedi Dezső 
matematika-fizika-kémia szakos tanár 
érdemelt ki szakterületein végzett, oda-
adást igénylő, ösztönző munkásságáért. 
Közösségi kategóriában a Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekar 55 tagú együttese kap-
ta, Kovács Zsolt karnagy vezetésével. A 
zenei missziót is teljesítő, minőségi zenét 
játszó együttes közel három évtizede ál-
landó fellépője a városi rendezvényeknek.

Június 24. 
A Rotary Club Szekszárd charter ünnep-
ségén végzett munkájukért Paul Harris 
Fellow-díjban részesítette dr. Hankovsz-
ky Zsolt, Kosztyi János és Kovács Jó-
zsef korábbi elnököket, Szent-Györgyi 
Albert-díjjal ismerte el Békei József 
alelnöki és szponzori munkáját.

Június 27.
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szö-
vetség öt település munkáját KlímaSztár 
2017 díjjal ismerte el. Szekszárd MJV 
Önkormányzatának a környezetvéde-
lem érdekében kifejtett tevékenységé-
ért (pl. energetikai korszerűsítések, au-
tómentes nap szervezése, komposztálási 
program stb.) adományozott díjat Máté 
Péter polgármesteri tanácsos vette át 
Lajtmann Csabától a szövetség elnökétől.

Július 29.
Munkahelyi szakmai elismerésben, Fő-
igazgatói Dicséretben részesült Tancz 
Csilla, a Kari Könyvtár igazgatója a 
több mint három évtizedes munkája 
elismeréséért.

Augusztus 29.
Szekszárd Város Napján az ünnepi 
közgyűlésre a Babits Mihály Kulturális 
Központ rendezvénytermében került 
sor. Ács Rezső polgármester ünnepi 
megnyitóját követően átadta a közgyű-
lés által elfogadott városi elismeréseket, 
díjakat, kitüntető címeket. 

Szekszárd Város Díszpolgára
Mészáros Pál borász mezőgazdasági 
szakmérnök lett, aki 2016-ban elnyerte 
„Az Év Bortermelője Magyarországon” 
címet, amelyet a borászok Kossuth-díjá-
nak tekintenek. Mészáros Pál évtizedek 
óta fiával vezeti a szekszárdi borok jó hí-
rét hazánkban és külföldön is öregbítő 
pincészetet.

A címet – posztumusz elismerés-
ként – dr. Hadnagy Albertnek (1949-ig 
főlevéltárnok, 1950–1967 levéltár-igaz-
gató) a szekszárdi 1956-os Nemzeti 
Bizottság tagjának, a város múltjának 
feldolgozásáért és értékeinek megőr-
zéséért adományozta a közgyűlés. Az 
elismerést lánya, dr. Gutai Miklósné 
Hadnagy Ilona vette át.

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet 
Szabadi Mihály koreográfus kapta, aki 
1970–75 között a Babits Mihály Mű-
velődési Központ szakmai igazgatóhe-
lyettese volt és 1966–1988-ig a Bartina 
elődjét, a Szekszárdi Néptáncegyüttest 
vezette.

Közjóért kitüntető díjban részesült
– Baltavári István és Baltaváriné Joó 
Mária, akik évek óta kutatják, óvják a 
szekszárdi szakrális emlékeket. Ők újít-

tatták fel az alsóvárosi temető falában 
lévő Szűz Mária ereklyét és a szemben-
álló feszületet.

– Petrits Szilveszter és Petrits Pé-
ter a 192 éve működő manufakturális 
mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely 
6. generációjának képviselői kézműves 
termékeikkel öregbítik Szekszárd jó hí-
rét és karitatív munkát végeznek a város 
közösségeiért.

– Zalakovics Gábor testnevelés-föld-
rajz szakos tanár, atlétikai szakedző 40 
éves munkájáért, amelyet a Babits, majd 
az V. számú – ma Baka István – iskolá-
ban és a városi diáksport bizottság alapí-
tójaként és elnökeként végzett. 

– Ácsné Oláh Gabriella gyógypeda-
gógus, a Napsugár Ifjúsági Klub vezető-
jeként és a Tolna Megyei Mozgássérül-
tek Egyesületének elnökhelyetteseként 
segítette a szellemi és halmozottan 
sérült gyermekek életminőségének ja-
vítását. A Szekszárdi Civil Kerekasztal 
titkára, majd 6 évig annak elnöke volt.

– Kovács Zsolt alapító karnagy vet-
te át az 1988-ban alakult Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvószenekar elismerését. A 
minőségi fúvós zenét játszó együttes 
2000-től Szekszárd város kiemelkedő 
művészeti együttese.

– Márkus István vette át a Borvidék 
Futóegyesületnek ítélt díjat, amelyet az 
általa vezetett szervezet az egészséges 
életmódot, Szekszárd turisztikai értékeit 
népszerűsítő, ezreket mozgósító rendez-
vényeivel érdemelt ki.

Dr. Hirling Ádám-díjat 
Kovács Lászlóné vette át, aki az adó-
igazgatásban 1986-tól dolgozott, 
majd 1997-től a polgármesteri hivatal 
adóosztályának vezetői feladatait magas 
színvonalú munkával látta el.

Tormay Károly kitüntető cím
Az önkormányzat az egészségügyi el-
látásban hosszú időn keresztül ered-
ményesen működő szakemberek tevé-
kenységének elismerésére alapította a 
Tormay Károly kitüntető címet, amelyet 
ebben az évben az e területen 34 éve 
dolgozó Bánhidyné Fodor Adrienn 
érdemelt ki 24 éve példaértékű, Szek-
szárd város szociálisan hátrányos hely-
zetű családjait, gyermekeket, várandós 
anyákat szolgáló munkájáért.

Triebler Irma kitüntető díj
A szociális szakterületen kiemelkedő 
munkát végző szakemberek megbecsü-
lésére alapított, a néhai irgalmas nővér 
nevét viselő Triebler Irma kitüntető díj-
ban Palkó Jánosné részesült, aki 1992-
óta dolgozik a Mérey utcai idősek ottho-
nában, ma foglalkoztatás terapeutaként 
segíti az ott élő szép korúakat.

A „Szekszárdi Németségért” Klézli Já-
nos-díjban 
Tircsi Richárd az EMMI Nemzetiségi 
Kapcsolatok Osztályának vezetője része-
sült, aki munkájával nagyban hozzájárult 
a szekszárdi németség hagyományainak, 
kultúrájának, keresztény és nemzetiségi 
identitásának megőrzéséhez, hazai elis-
mertségéhez. A kitüntetést dr. Józan-Jil-
ling Mihály, a Szekszárdi Német Önkor-
mányzat elnöke adta át.

Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat hagyo-
mányos megyenapi ünnepségének ez-

úttal Tolna adott otthont. A megyei köz-
gyűlés szekszárdi díjazottai a következők:

Bezerédj István-díjban részesült 
Matókné Kapás Julianna, a Bartina 
Néptánc Egyesület vezetője a megye-
székhely kulturális életét meghatározó 
és formáló tevékenységéért. 

Jámbor Attila a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu SE vezetőedzője a sportélet 
fellendítéséért végzett munkájáért Sipos 
Márton-díjat vehetett át. Beszédes Jó-
zsef-díjban részesült Tarr János, a Tarr 
Kft. tulajdonosa a megye fejlődéséért, a 
települések és közösségek javára végzett 
magas színvonalú tevékenységéért.

– Egyetemi tanári kinevezést kapott 
és professzori talárt vett át a Magyar 
Felsőoktatás Napján rendezett egyetemi 
ünnepségen dr. Szécsi Gábor, a KPVK 
tanszékvezetője. 

Október 6.
Szekszárd városa 2. alkalommal pá-
lyázott és nyert Holnap Városáért 
Díjat, ezúttal a természeti erőforrások 
kategóriában. A kitüntetést az önkor-
mányzat képviseletében Máté Péter pol-
gármesteri tanácsos vette át Pest Megye 
Önkormányzata dísztermében.

Október 7.
2017-ben Balassa-díjat érdemelt ki: a 
kórház Újszülött Osztálya, a tudomá-
nyos tanács vezetőségi tagjai: dr. Haran-
gi Ferenc, dr. Wagner Gyula és dr. Vas-
tag Oszkár. Balassa-díjas lett dr. Balogh 
Mária adjunktus, dr. Hajdu Zsuzsanna 
az izotópdiagnosztikai osztály osztály-
vezető főorvosa, dr. Szemes László a 
sebészeti osztály főorvosa, dr. Szloszár 
Márta az ideggyógyászati osztály ad-
junktusa, Nichter Antal a pszichiátriai 
osztály szakápolója, Vida-Szaksz And-
rea műtő szakasszisztens, Bajusz József 
az autószerelő műhely csoportvezetője, 
György Hajnalka a logisztikai és szál-
lítmányozási osztály dolgozója, Molnár-
né Rippl Tünde élelmezési ügyintéző, 
Poltné Mikóczi Katalin a bércsoport 
munkavállalója és Pulcz István TMK 
munkatárs.

Október 15.
A város és az idősek szervezetei közöt-
ti kiváló együttműködésért Idősbarát 
Önkormányzat Díjat vehetett át Ács 
Rezső polgármester Balog Zoltán mi-
nisztertől. A dr. Haag Éva alpolgármes-
terrel tartott közös sajtótájékoztatón 
kifejtették, hogy a mintegy 8000, 60 
év feletti szekszárdi lakos és az önkor-
mányzat közötti jó együttműködést to-
vábbi szolgáltatásokkal, eseményekkel, 
képzésekkel bővítik.

– A Tolna Megyei Prima közön-
ségdíjat dr. Győri Attila sebész főor-
vos érdemelte ki. Az Év Tolna Megyei 
vállalkozója elismerést Kelemen Zol-
tán szekszárdi egyéni vállalkozó és Kis 
Ivetta, a Sberbank szekszárdi fiókveze-
tője vehette át.

Október 16.
Horváth István országgyűlési képvi-
selőt Áder János köztársasági elnök 
államtitkárrá nevezte ki Kósa Lajos, a 
megyei jogú városok fejlesztéséért fele-
lős tárca nélküli miniszter javaslatára.

Október 17.
Takács Tamás Emlékdíjat vehetett át 
Csillag Balázs a Szekszárdi Sportköz-
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pont NKft. ügyvezetője. A díj a Sportléte-
sítmények Magyarországi Szövetségének 
szakmai díja azok számára, akik nagy 
szakmai hozzáértéssel és alázattal vesz-
nek részt a helyi sportélet szervezésében.

Október 20.
Pintér Sándor belügyminiszter 20 Éves 
Szolgálatért szolgálati jelet adományo-
zott Greksa Attila tűzoltó alezredesnek és 
Szegedi Zsolt főtörzsőrmesternek. Az el-
ismerést Kiefaber Gábor a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szekszár-
di kirendeltségének vezetője nyújtotta át.

Október 23.
Szekszárd Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése „Szabadságért Szekszárd” ki-
tüntető címet adományozott Rendás 
Tamásnak, aki az 1956-os forradalom 
és szabadságharc idején a budapesti 
munkástanács tevékeny tagja volt, majd 
Ausztriából visszatérve egy év börtön-
büntetést kapott. 1959-ben ismét letar-
tóztatták és 8 évre ítélték. Büntetése egy 
részének letöltése után is eltiltották a kö-
zügyek gyakorlásától. Az ellene táplált 
gyanakvások csak a rendszerváltozás 
után szűntek meg.

Október 27.
Zsikó Zoltán népdalénekes, a kultu-
rális központ ügyvezetője munkássága 
elismeréseként Junior Prima-díjat ve-
hetett át népművészet és közművelődés 
kategóriában.

Október 30.
Heimann Zoltán vehette át a legismer-
tebb lengyel boros szaklap, a Magazyn 
Wino által alapított az Év Embere díjat 
Lengyelországban.

November 6.
Pro Scientia Aranyéremben részesült 
Nagy Andor, a KPVK végzett informa-
tikus könyvtáros mesterszakos hallgató-
ja, a XXXIII. OTDK első helyezettjeként, 
egyetemi tanulmányai alatt nyújtott tu-
dományos/szakmai tevékenysége és ki-
emelkedő eredményei alapján.

November 12.
Balog Zoltán miniszter a Szociális 
Munka Napján emlékplakettel ismer-
te el a Humánszolgáltató Központ veze-
tője, Tolácziné Varga Zsuzsanna több 
mint két évtizedes gyermekvédelmi, 
-jóléti tevékenységét.

November 14. 
A Három Királyfi, Három Királylány 
Mozgalom ötödik alkalommal díjazta az 
Év családbarát vállalatait. Az Sz+C Stú-
dió Kft. a Budapesten megrendezett gálán 
vehette át a Családbarát Vállalat címet.

November 17.
Veszprémben osztották ki a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő ver-
seny 2017. évi díjait, ahol a város képvi-
seletében dr. Haag Éva alpolgármester 
vette át a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara különdíját.

November 17–19.
Harmadik helyezett lett a VIII. Feren-
czy György nemzetközi zongoraverse-
nyen Hájas Kristóf, a Garay gimnázium 
9. osztályos tanulója. Tanára Erősné 
Máté Éva, a zeneiskola zongora tansza-
kának vezetője.

November 24.
Szekszárd város a Mecénás Tehetség-
gondozó Támogatás díjkiosztó ün-
nepségén 70 diák, 45 felkészítő tanár és 
edző munkáját ismerte el. A díjakat Ács 
Rezső polgármester adta át.

A díjazottak és felkészítők neve, in-
tézménye, az elért eredmény a www.
kadarka.net oldalon olvasható.
 
November 25.
Az Országos vers- és prózamondó ver-
senyen a Garay János Általános Iskola 
és AMI tanulói Halasi Lőrinc, Horváth 
Boglárka, Tornai József András első 
helyezést, arany minősítést szerzett 
Pakson.

November 26.
Első helyezést ért el Nagy Lilla, a KPVK 
tanító szakos hallgatója a XVI. Vajdasá-
gi Magyar TDK-n. Témavezetője Tancz 
Tünde mesteroktató volt.

November 30.
A PTE Kriszbacher Ildikó tehetséggondo-
zó ösztöndíját nyerte el a KPVK két hallga-
tója: Csibi János (tanító) és Pelczer Dóra 
(emberi erőforrások tanácsadó MA).

December 5.
– Eredményes sportolói és edzői munkás-
ságának elismeréseként a Magyar Csel-
gáncs Szövetség a Magyar Judoért-díj 
arany fokozatával tüntette ki Szepesi 
Józsefet, a szekszárdi OLC T-Trans Ge-
menc Judo Klub vezetőedzőjét.

– Janó Attiláné vehette át az első 
alkalommal átadott az Év Megyei Ön-
kéntese díjat, a Tolna Megyei Család, 
Esélyteremtési és Önkéntes Háztól. 
Csillagné Szánthó Polixéna humán 
bizottsági elnök a díj átadásakor hang-
súlyozta: „Ha szívből jön a másokért 
végzett önzetlen segítségnyújtás, akkor 
éri el valódi célját.”

December 7.
Háromszáznál is több tehetséges fi-
atalt és felnőttet ismert el a város a 
Szekszárd Büszkesége 2017 díj kiosz-
tóján, amelyen Ács Rezső polgármes-
ter kijelentette, hogy „Szekszárd neve 
egyet jelent a minőséggel”. A Szekszárd 
Edzője 2017 díjat Djokics Zseljko, az 
Atomerőmű KSC edzője vehette át, míg 
a Szekszárd Sportolója 2017 elismerést 
a KSC kosárlabdázója, Theodoreán 
Alexandra érdemelte ki. 

A díjazottak névsora a Szekszárdi 
Vasárnap 2017. december 17-i számá-
ban olvasható. 

XII. Emlékezések, évfordulók
Január 9.
Erdélyből történt elűzetésük 253. év-
fordulóján gyertyagyújtással egybekö-
tött megemlékezést tartott a Bukovinai 
Székelyek Szekszárdi Egyesülete a szé-
kely emlékparkban. Szegedi Dezsőné 
elnök beszédében kiemelte: Szekszárdon 
is megadatott a bukovinai székelyeknek 
a hazatérés öröme és a méltó emlékezés.

Január 12.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Magyar Nemzetőrség 
Országos szövetségének Katonai Ha-
gyományőrző Tagozata és a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület Városi 
Szervezete a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ szervezésében a „Doni 

áttörés” 74. évfordulója alkalmából 
koszorúzással egybekötött kegyeleti 
megemlékezést tartott a 2. világháborús 
emlékműnél. Beszédet mondott dr. Máté 
István képviselő. Az egyházak nevében 
Bacsmai László esperes-plébános kért 
áldást a hősök emlékezetére, majd Kor-
sós Gergő garaysta diák szavalt. Közre-
működött Kovács Zsolt trombitán.

Január 24.
Negyven éve a Szekszárdi  ÁFÉSZ tá-
mogatásával alakult a mindvégig nagy 
tagsággal, eredményesen működő Kert-
barát Kör a Babits Mihály Művelődési 
Központban. A Ferenc Vilmos vezette, 
Dicenty Dezső nevét felvevő kör ma is 
a ház kiscsoportjaként működik. 

Február 10.
Több százan kísérték utolsó útjára 
Lányi Péter zongoraművészt az alsóvá-
rosi temetőben. A művésztanártól Ács 
Rezső polgármester, Ágostonné Béres 
Kornélia zeneiskola igazgató és Orbán 
György előadóművész búcsúzott. A 
neves művészt Szekszárd város saját 
halottjaként temette.

Február 18.
A Pécsi Tudományegyetem Ifjúság úti 
aulájában Jobbágy Valér Liszt-díjas 
karnagy tiszteletére 70. születésnapján 
meglepetés hangversenyt rendezett a 
Schola Cantorum Sopianensis, a Szek-
szárdi Madrigálkórus és a Pécsi Szé-
kesegyház Palestrina Kórusa.
 
Március 15.
Az 1848–1849-es forradalom és szabad-
ságharcról az ünnepi megemlékezés 10 
órakor vette kezdetét a Béla király téren, 
ahol Gombás Viktória Rita képviselő 
mondott ünnepi beszédet, majd a Baka 
István Általános Iskola tanulói adtak 
műsort, végül koszorúzással zárult az 
emlékezés órája. A Babits Mihály Kul-
turális Központ által szervezett ünnep-
ségen közreműködött az Alisca Brass 
Band, a Medinai Radarszázad katonái 
és a Magyar Nemzetőrség Tolna Me-
gyei Szervezete is. A honismereti egye-
sület tagjai, tisztelgő diákok helyeztek 
el virágot a szekszárdi ’48-asok, Garay 
Antal, Hollós Alajos és Török Zsig-
mond sírján a temetőkben.

Április 8.
Szabadi Mihály népművelő, etnográ-
fus, Csokonai Vitéz Mihály-díjas ko-
reográfus, a Bartina Néptánc Együttes 
alapítója legújabb könyvének szerzői 
estjén ünnepelte 80. születésnapját a 
kulturális központban.

Április 12.
Bensőséges ünnepség keretében kö-
szöntötte Ács Rezső polgármester a 
Pollack utcai idősek klubjában Pataki 
Istvánné Nagy Terézt 100. születés-
napján. A család mellett Bütösné An-
tók Márta klubvezető és a klubtársak is 
ajándékkal kedveskedtek.

– E napon ünnepelte 100. születés-
napját Farkas Antalné Anna néni is, 
akit Ács Rezső is felköszöntött. Anna 
néni lányai családjával, 5 unokájával és 
12 dédunokájával ünnepelt.

Április 18.
Ünnepélyes külsőségek mellett tartot-
ta 1000. ülését a 19 éves Rotary Club 

Szekszárd. Az alapító tagok indulásko-
ri emlékeit, az évenkénti elnökök be-
számolói tették színesebbé. Az ünnepi 
ülést az alkalomhoz illő torta és pezsgős 
koccintás zárta. 

Május 8.
A PTE 650 éves jubileumára kisfilm 
készült „Az első magyar egyetem tör-
ténete” címmel, amely a PTE KPVK-t 
is bemutatja.

Május 18.
A Múzeumi Világnapon és Wosinsky 
Emléknapon koszorúzással, előadá-
sokkal és díjak, elismerések átadásával 
tisztelegtek az alapító előtt. Csillagné 
Szánthó Polixéna humán bizottsági el-
nök és Ódor János Gábor múzeumigaz-
gató méltatta a 110 éve született tudós 
munkásságát. Az önkormányzat és az 
intézmények nevében koszorút helyez-
tek el Wosinsky mellszobránál. A Múze-
umbarát Óvoda elismerést a bátaszéki 
óvodának, míg a Múzeumbarát Iskola 
díjat a Garay János Általános Iskola és 
AMI-nak adták át. A Wosinsky Emlék-
plakettet 2017-ben dr. Hubert Ildikó 
irodalomtörténész érdemelte ki. A múze-
um munkatársai közül Szauter Antalné 
és Szűcs Zsuzsanna múzeumpedagógus 
elismerésben részesült. Lovas Csilla 
főmuzeológus a folyosógalérián kialakí-
tott látnivalókat mutatta be, Tolna me-
gyei alkotók műveit, amelyeket ezentúl 
e részen lehet megtekinteni: Garay Ákos, 
Kegyes József, Horváth Olivér, Czencz 
János, Mözsi Szabó István, Baky Péter, 
Bazsonyi Arany és Szily Géza alkotásait.

Május 28.
A Magyar Hősök Emléknapja alkalmá-
ból az I. és II. világháborús emlékmű-
veknél tartott városi megemlékezésen 
dr. Máté István képviselő mondott 
emelkedett hangú beszédet. Szüle Vik-
tória tanuló verset adott elő. Koszorút 
helyezett el a Honvéd Hagyományőr-
ző Egyesület, a város, a társadalmi 
szervezetek és a lakosság. A kulturális 
központ rendezte ünnepségen közre-
működött a Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar, Kovács Zsolt vezényletével.

Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkal-
mából városi megemlékezésre került sor 
a trianoni békediktátum aláírásának 97. 
évfordulóján. Emlékező beszédet mon-
dott Kővári László önkormányzati kép-
viselő. Irodalmi összeállítással közre-
működtek a Szekszárdi SZC Bezerédj 
István Szakképző iskolájának diákjai. 
A kulturális központ szervezte emléke-
zés az Országzászló előtt gyertyagyúj-
tással ért véget.

Július 9.
Holocaust megemlékezésre került 
sor Szekszárd MJV Önkormányzata, a 
Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társa-
ság és a Szekszárdi Izraelita Hitközség 
szervezésében.

Augusztus 26.
Szekszárd Város Napja alkalmából a 
Babits Mihály Művelődési Központ és 
a Tolna Megyei Egyed Antal Honisme-
reti Egyesület Otthonunk, Szekszárd 
címmel játékos városismereti versenyt 
szervezett szekszárdi általános iskolá-
soknak. A felkészült 12 csapat közül a 

vándorserleget a Szekszárdi Gyakorló 
Általános Iskola tanulói vehették át Ács 
Rezső polgármestertől. 

Augusztus 29.
Második alkalommal rendezte meg az 
önkormányzat Szekszárd Város Nap-
ja ünnepét abból az alkalomból, hogy 
1905. augusztus 29-én alakult meg 
Szekszárd rendezett tanácsú város első 
képviselő-testülete. A napot megelő-
zően nagyszabású rendezvénysorozat 
zajlott a Béla király téren koncertekkel, 
családi és egyéb programokkal, borud-
varral, valamint kirakodóvásárral. Az 
ünnepi közgyűlésen közreműködött az 
Ifjúsági Fúvószenekar valamint a Bar-
tina Néptánc Egyesület aprók és gyer-
mekcsoportja, konferált Orbán György.

Szeptember 1.
A reformáció 500. évfordulója tiszteleté-
re az MNL által a megyék iratanyagainak 
felhasználásával is készített vándorkiál-
lítás az MNL Tolna Megyei Levéltá-
rában történt megnyitóján gondolatait 
Sefcsik Zoltán evangélikus és dr. Kaszó 
Gyula református lelkész mondta el. A 
vendégeket dr. Várady Zoltán igazgató 
köszöntötte, a rendezvényen Németh 
Judit előadóművész Sztárai Mihályra 
emlékezve H. Németh István: Mihály 
püspök elköltözik című novellájából 
adott elő részletet. A kiállítást Ruzsa Éva 
igazgatóhelyettes mutatta be.

Szeptember 1. – december
A Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban 
az intézmény fennállásának 51. tané-
vét nyitotta meg Hajós Éva igazgató. Az 
intézmény számos nagyrendezvénnyel 
– közöttük a diáknappal, a művészeti 
bemutatóval, a Bélások Éjszakájával, a 
Béla-nappal – emlékezett az eltelt 50 tan-
évre. Így  novemberben a Babits Mihály 
Kulturális Központban a gimnázium di-
ákszínpada ez alkalomra készített darabot 
adott elő „A Rózsától a Béláig” címmel. 
Decemberben az intézményhez kötődő 
vendégelőadók közreműködésével ren-
dezte meg szokásos Béla-napi programját. 

Szeptember 4.
Negyvenedik, jubileumi tanévnyitóját 
tartotta a KPVK, a PTE 650-KPVK40 
kettős jubileum jegyében. Az ünnep-
ségen vette át a Nemzeti Felsőoktatá-
si Ösztöndíj miniszteri adományozó 
oklevelét Arany Zsuzsanna informa-
tikus könyvtáros MA szakos, Pelczer 
Dóra emberi erőforrás tanácsadó MA, 
Balázs Dóra környezetkultúra BA és 
Nagy Lilla Adrienn tanító BA szakos 
hallgató. Arany Zsuzsanna elnyerte az 
Új Nemzeti Kiválóság Program ösztön-
díját is. Jubileumi Emléklapot vett át a 
Kar, a Gyakorlóiskola és a Gyakorlóó-
voda 9 munkatársa, akik 20, vagy több 
éve járulnak hozzá az oktatás sikeréhez: 
dr. Kleisz Teréz egyetemi docens (35 
év), dr. Györkő Enikő adjunktus, dr. 
Harangozó Lajosné tanító, Molnárné 
Wéner Ágnes óvodapedagógus, Mozo-
lai Annamária mesteroktató, Sándor 
Ispán Erika óvodapedagógus (30 év), 
Hamarics Mária kollégiumvezető (25 
év) dr. habil Nagy Janka Teodóra főis-
kolai tanár, Tancz Tünde mesteroktató 
(20 év). Adjunktusi kinevezést kapott 
Pankász Balázs, a Felnőttképzési és 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet 
oktatója. Az ünnepségen megjelent és a 

hallgatókat mások mellett köszöntötte 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár. Az ünnepséget köve-
tően, több évtizedes együttműködésük 
megerősítésének szándékát kinyilvánít-
va Memorandumot írt alá Fehérvári 
Tamás (Tolna Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése), Ács Rezső polgármester 
(Szekszárd MJV), Prof. Dr. Bódis Jó-
zsef (PTE) és Prof. Dr. Horváth Béla 
dékán (KPVK) nyilvánították ki. Ez al-
kalomból köszöntőt mondott Fehérvári 
Tamás és Ács Rezső.

Szeptember 14.
A szekszárdi felsőoktatás elindításának 
40. és a pécsi egyetemalapítás 650. ju-
bileumi évének szekszárdi nyitó ese-
ményeként, Boregyetemek, Borrégiók 
Nemzetközi Találkozója címmel ren-
dezett konferenciát a PTE KPVK

Október 6.
Mintegy 200 diák, önkormányzati kép-
viselők és a Tolna megyei nemzetőrök 
részvételével az aradi vértanúkra, a 
hős tábornokokra emlékezve kegyeleti 
emlékünnepet tartott Szekszárd városa 
a Béla király téren a kulturális központ 
szervezésében. Történelmi emlékmű-
sorral közreműködtek a Dienes Valéria 
Általános Iskola diákjai, majd koszorú-
zás zárta a kegyeleti órát.

Október 7.
25 éves múltra tekint vissza a Tolna 
Megyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület. A 27 településről épült 104 
tagú szervezet jubileumi találkozóján 
a számvetésről és a tervekről esett szó, 
ahol az ünneplőket köszöntötte Ács Re-
zső polgármester, Ribányi József a me-
gyei közgyűlés alelnöke, Zsikó Zoltán a 
kulturális központ ügyvezetője, Bartha 
Éva a Honismereti Szövetség elnöke és 
dr. Bakk Mikós a kolozsvári Sapientia 
Egyetem professzora. Ribányi József 
jubileumi emléklapot adott át dr. Gesz-
tesi Enikőnek, az egyesület elnökének, 
aki előadásában méltatta a szervezet 
hagyományőrző, -mentő és publikáló 
tevékenységét, szakmai munkáját. Az 
1992 novemberében, a megyei levéltár-
ban 17 taggal megalakult egyesület ju-
bileumi kötetét dr. Dobos Gyula nyu-
galmazott levéltár igazgató, a kiadvány 
szerkesztője mutatta be. Az eseményen 
a Honismereti Szövetség Honismereti 
Munkáért Érem kitüntetést vehetett át 
Szabadi Mihály népművelő, koreográ-
fus, helytörténész. A Honismereti Szö-
vetség emléklapjával ismerték el Klézli 
Erzsébetet, az egyesület könyvelőjét.

Október 20. 
1956 szekszárdi hátteréről tartott vissza-
emlékező előadást garaysta középiskolá-
soknak a kulturális központban dr. Pálos 
Miklós, a megyei közgyűlés volt alelnöke, 
az Antall-kormány államtitkára. 

Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc városi rendezvényéhez Csillagné 
Szánthó Polixéna humán bizottsági el-
nök személyes hangú beszéde adta meg 
az alaphangot: „Emlékezni emelt szív-
vel, békésen lehet, mert csak ez méltó 
hőseinkhez.”  A gondolatokat ünnepi 
hangverseny követte a Művészetek Há-
zában, amellyel 1989 óta minden évben 
a Földesi Lajos Liszt-díjas hegedűmű-

vész vezette Szekszárdi Kamaraze-
nekar szolgált, Ábrahám Márta hege-
dűművész bravúros közreműködésével

Az ünnepség a viharos időjárás miatt a 
kulturális központban folytatódott, ahol 
Horváth István államtitkár, országy-
gyűlési képviselő beszédében kiemel-
te: tartozunk ’56 hőseinek azzal, hogy 
teljes hittel, tudásunkkal vívjuk meg 
a 21. század magyar forradalmát. Az 
ünnepségen Ács Rezső és Horváth Ist-
ván átadták a Szabadságért Szekszárd 
elismerő címet Rendás Tamás egykori 
forradalmárnak. Az I. Béla Gimnázium 
diákjai verses–zenés összeállítással emlé-
keztek meg az eseményekről, amelyet dr. 
Mikóné Csősz Judit, Fonyódiné Patyi 
Mónika és Nemes András állított össze. 
Végül Gyurkó Donát metodista lelkész 
mondott áldást. A kulturális központ 
szervezte emlékünnep az Alisca Brass 
Band közreműködésével az 1956-os 
emlékműnél koszorúzással és a Szózat 
eléneklésével fejeződött be.

November 2.
Halottak napján ünnepélyes keretek kö-
zött avatták fel az alsóvárosi temetőben 
az I. világháborúban életüket vesztett 
katonáknak a város által felújított ha-
disírjait és a hősök emlékművét. Beszé-
det mondott Horváth István országgyű-
lési képviselő, Ács Rezső polgármester, 
majd dr. Bíró László püspök megáldotta 
holtak emlékét, az emlékművet és parkot. 
Fohászt mondott Petkó Tamás plébános, 
közreműködött Németh Judit.

November 4.
Gyertyagyújtással és néma főhajtással 
emlékeztek a város vezetői és a lakosság 
az 1956-os forradalom és szabadság-
harc leverésének 61. évfordulóján, a 
Szent István téri emlékműnél.

November 6. 
Illyés Gyula születésének 115. évfor-
dulója és a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából a KPVK, valamint szekszár-
di és Tolna megyei intézmények, civil 
szervezetek képviselői megkoszorúzták 
a Tolna megyei író-költőnek a szekszár-
di egyetemi kar parkjában álló szobrát. 
November 21.
A szekszárdi felsőoktatás 40. és a pécsi 
egyetemalapítás 650. évfordulóján Ket-
tős jubileum a neveléstudomány je-
gyében címmel tudományos konferen-
ciát, kiállításokat és ünnepi gálaműsort 
rendezett a KPVK.

November 24.
A Szekszárdi Pedagógus Kórus a csa-
ládtagok részvételével hangversennyel 
emlékezett volt karnagyuk, Gerse Jó-
zsefre, halálának 10. évfordulóján. 

November 28.
Nagy részvét mellett, Esztergom és 
Szekszárd küldöttsége részvételével te-
mették el az óbudai temetőben Babits 
Istvánt, a költő unokaöccsét, aki felelő-
sen, szeretettel gondozta Babits Mihály 
emlékét, és kitűnő kapcsolatot ápolt 
feleségével együtt Szekszárd városával.
 
XIII. Neves halottaink
Béres János 
(Kaposvár, 1949 – Szekszárd, 2017) 
Általános és középiskolai tanulmányait 
Szekszárdon végezte, ahol már kisiskolás 
korától hegedülni tanult, majd 14 évesen 

„találkozott” a gitárral.  A Garay János 
Gimnáziumban tett érettségi után, 1968-
tól az ELTE matematika szakán másfél 
évet hallgatott, majd az Ybl Miklós Műsza-
ki Főiskolán szerzett diplomát 1974-ben, 
amelyet felsőfokú tervgazdasági és beru-
házási szakkal egészített ki. 1974–79-ig 
műszaki előkészítőként dolgozott a Tolna 
Megyei Beruházási Vállalatnál, majd 1982-
ig a Paksi Városi Tanács tervosztályának 
vezetője volt. A Tolna Megyei Tanács ter-
vosztályán nyolc évig dolgozott főelőadó-
ként, 1990-től informatikai osztályvezető 
a Tolna Megyei Munkaügyi Központban, 
majd a jogutód Dél-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központban, ahonnan 2010-
ben vonult nyugdíjba.

A jazzt a Szekszárdi Jazz Trió (később 
Quartet) révén ismerte és szerette meg, 
rendszeresen járt próbáikra, fellépése-
ikre. Néhány zenésztársával a jazz-rock 
irányába is fordult a B-Section nevű 
formációval, amelyben együtt játszott 
későbbi jazz zenész társaival, Hulin Ist-
vánnal és Soponyai Józseffel. 1993-tól a 
Szekszárd Jazz Quartet basszusgitárosa.

A zenélés mellett a stúdiómunka volt 
nagy odaadással végzett kedvelt tevé-
kenysége. Saját technikájukkal ő rögzítet-
te és keverte az együttes CD-it, tervezte 
a lemezek borítóit.  Zeneszerzőként is 
aktívan dolgozott a Quartet lemezein, a 
Tücsök Zenés Színpad gyerekeinek pedig 
közel negyven dalt írt, amelyekből két 
CD-felvételt készített az együttes éneke-
seivel. Stílusteremtő erejét, szellemiségét 
a Szekszárd Jazz Quartet tartja életben. 
Emellett számos helyi előadó hanganya-
gát készítette el az elmúlt években (Hu-
sek Rezső, Gárdonyi kórus, Szekszárdi 
Gitárkvartett; prózai felvételek).

Szakmai és művészi elismerései: 
Kiváló dolgozó, OVH Elnöki Elisme-
rés; Munkaügyi Miniszteri Dicséret; 
Szomjú-díj; a Szekszárd Jazz Quartet 
tagjaként részesült a Tolna Megyei Mű-
vészetért és a Közjóért kitüntetésben.
Szeretve tisztelt, derűs személyiségének 
elveszítését az egész város gyászolta. 

Kékesi János 
(Kaposmérő, 1946 – Szekszárd, 2017) 
Kaposváron érettségizett, majd a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán szerzett matema-
tika–fizika szakos diplomát. Itt ismerte 
meg feleségét, akivel két leánygyermeket 
neveltek fel. A kakasdi Bezerédj Amá-
lia Általános Iskolában kezdte pályáját, 
1967-től igazgatóhelyettes lett. 1977-től 
szakfelügyelőként, 1979-től Szekszárd 
Város Tanácsának főelőadójaként dolgo-
zott. Életének legnagyobb kihívása a 86 
pedagógust foglalkoztató és 1200 tanu-
lót nevelő V. Általános Iskola beindítása, 
eredményes működtetése volt. Fontos 
szerepe volt abban, hogy a kor követel-
ményeinek megfelelően felszerelt, igé-
nyes környezetű iskola nyitotta meg ka-
puit. Az intézményt 15 évig vezette, majd 
további 9 évig szaktanárként dolgozott. 
Körültekintően szervező, lelkiismeretes, 
rendszerető, precíz, példamutató, de szi-
gorú vezető volt. Igazgatósága alatt in-
dultak el a később hagyományossá váló 
iskolai tanulmányi és sportversenyek. 
Szoros kapcsolatot alakított ki a mohácsi 
sportiskolával. Ellátta az iskolában létre-
hozott Jó tanuló, jó sportoló alapítvány 
kuratóriumának elnöki, a Közalkalma-
zott Horgász Egyesület titkári teendőit. 
Addigi munkáját elismerve címzetes 
igazgatóként vonult nyugdíjba. 
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Lányi Péter 
(Szekszárd, 1946 – Szekszárd, 2017)
A Garay János Gimnáziumban tett 
érettségi után a Zeneművészeti Főisko-
la Pécsi Tanárképző Tagozatán szerzett 
zongora–szolfézs szakos tanári diplo-
mát 1969-ben. A dombóvári zeneisko-
lában helyezkedett el, majd egy év pécsi 
tanítás után, 1977-ben tért haza. Az 
Illyés Gyula Tanítóképző Főiskolán ad-
junktus, docens, tanszékvezető, később 
főigazgató-helyettes lett.

1974-ben a Zenetanárok Országos 
Zongoraversenyének első helyezettje, 
később szervezője volt. Zeneelméleti 
államvizsgát a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán, 1995 tavaszán tett. 
Ő fogta össze a zenetanárok adventi és 
farsangi műsorát, s neki köszönhető a 
2016. évi Liszt Ferenc emlékkoncert 
szakmai megvalósítása is. Zenei ren-
dezőként dolgozott a Magyarországi 
Német Színházban. Alapító művészeti 
vezetője volt a Szekszárd Javáért elisme-
rést kiérdemelt Muslinca Férfikarnak. 
Fellépéseivel bejárta az egész világot. 
„Kiváló előadóművész volt, országos 
megbecsülésnek örvendett. Sokan hal-
lották játékát városi rendezvényeken is. 
Remek korrepetitor és nagyszerű mu-
zsikus volt. Zenepedagógusként sok-sok 
fiatal tudását csiszolta.”

A városért tett sok évtizedes önzet-
len munkálkodását 1995-ben Pro Urbe 
Szekszárd elismeréssel díjazták. Színes, 
szellemes egyénisége hiányzik a város 
pódiumairól, mindennapjaiból.

Lemle Béláné Petkovits Ildikó 
(Dombóvár, 1946 – Bonyhád,  2017) 
1964-ben a Garay János Gimnáziumban 
érettségizett. Munkássága mindvégig e 
gimnáziumhoz kapcsolódott. 1969-től 
matematika–fizika szakos tanárként 
kezdte pályáját. Számos alkalommal 
volt osztályfőnök majd a matematika, 
fizika munkaközösséget vezette. 1992-
ben lett igazgatóhelyettes. 1993-2008 
között három cikluson át vezette és 
dolgozott a gimnáziumért. 1998-ban az 
iskola pályázatával az egykori tanterem-
ből patinás dísztermet alakítottak ki, 
amely napjainkig a szekszárdi, iskolán 
kívüli ismeretszerzés egyik fontos bázi-
sa lett. 2006-ban az intézmény fennállá-
sának 110. évfordulójára megtörtént az 
iskola teljes felújítása. Kiemelten fontos-
nak tartotta a határon túli magyarsággal 
való kapcsolat ápolását. Vezetése alatt az 
intézmény partnerkapcsolatot épített ki 
a kolozsvári Báthory István Elméleti 
Lyceummal, az Óbecsei Gimnáziummal 
és bietigheim-i Ellental Gimnáziummal. 
Évente szerveztek Kárpát-medencei di-
áktalálkozókat, amelyeken számos ta-
nár és diák barátság született. Munkáját 
szolgálatnak tekintette, de klasszikusan 
szigorú, következetes és emberséges 
pedagógus volt. Egyik főszervezője volt 
az iskolai sítáboroknak. A Garay Gim-
názium Öregdiák Szövetségével évente 

szerveztek baráti találkozókat az iskola 
egykori diákjainak.

Munkáját Szekszárd Pro Urbe ki-
tüntetéssel ismerte el. Címzetes igazga-
tóként vonult nyugdíjba, iskolájában a 
Garay-emlékérmet vehette át. 

Nyugdíjba vonulását követően egyik 
meghatározó személyisége volt a Máltai 
Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának.

A FIDESZ–KDNP városi képviselő-
jeként aktívan részt vállalt a város köz-
életében.

Lovas Henrik
(Gindlicsalád, 1927 – Szekszárd, 2017)
Ma Tengelic Jánosmajor néven ismert 
településen végezte elemi iskoláit, majd 
a szekszárdi Polgári Iskola elvégzését 
követően a Soproni Evangélikus Taní-
tóképzőben folytatta tanulmányait. Itt 
1947-ben kitűnő eredménnyel diplo-
mázott. Ez év októberében a Vértes-
kethelyi Evangélikus Egyházközség 
választotta meg kántortanítónak. 1950-
ben visszakerült Tolna megyébe, ahol 
kezdetben Szedresen végzett kulturális 
munkát, majd Tengelic Jánosmajorban 
kapott tanítói állást. 1952-ben igazgató-
nak nevezték ki, mely tisztséget 1965-ig 
töltötte be szeretett falujában. Közben 
főiskolai végzettséget szerzett. Több-
ször hívták különböző munkakörökbe 
Szekszárdra, de csak 1965-ben váltott 
munkahelyet, amikor nagyobbik lánya 
középiskolás lett.

1965–67-ig a Szekszárdi Járási Tanács 
kulturális elnökhelyettese volt. Felügye-
letéhez tartozott az iskola-, az egészség-
ügy, valamint a népművelés. 1967–1976 
között a Tolna Megyei Tanács Művelő-
dési Osztályának vezetőjeként az okta-
tást és a kulturális ügyeket irányította. 
Osztályvezetősége idején több műve-
lődési házat avattak – például a Babits 
Mihály Művelődési Központot –, s je-
lentős iskolai beruházások történtek (pl. 
gyönki német nemzetiségű középiskola 
és kollégium). 

1976 decemberétől 1987 december 
végéig, nyugdíjazásáig a Tolna Megyei 
Könyvtárat igazgatta. Könyvtárosként 
széles látókörének és sokrétű tapaszta-
latainak köszönhetően a megyei könyv-
tárigazgatók országos közösségének el-
ismert vezetői közé tartozott.

Még 90 évesen is rendszeres résztve-
vője volt a város és a megye kulturális 
rendezvényeinek (színház, kiállítások, 
előadások). 2007-től tagja volt az Egyed 
Antal Honismereti Egyesületnek. 

Dr. Mártonfai Adorjánné Fray Katalin 
(Szekszárd, 1918 – Szekszárd, 2017) 
1938-ban végzett a pécsi Népfőiskolai 
Tanítóképzőben, majd a vajdasági Bajsán 
kezdte pedagógiai munkáját. A II. világ-
háború kiterjedésekor Harc-Janyapusz-
tára került, azután gyermekkora hely-
színén, a szekszárdi Béri Balogh Ádám 
utcai általános iskolában kapott állást. 
Munkásságának következő állomása a 
Garay iskola volt, míg végül nyugdíjas 

nevelőként a Dienes iskolában tevé-
kenykedett. 50 éves pályafutása során 
figyelemmel támogatta a visszahúzódó, 
félénk diákokat, felszínre hozván értéke-
iket. Generációk családtagjai kerültek ki 
keze alól, kirándulásokkal, színdarabok 
előadásával erősítve mindenkiben a kö-
zösségi összetartozás érzését. 

Ős-szekszárdinak vallotta magát. 
Felmenői között város köztestületeiben 
egykor munkálkodó Fray-Prantner csa-
lád tagjai sorakoztak. A várost és az Alsó 
utcát nagyon szerette, ezért is kezde-
ményezte a Millennium évében a Szent 
János és Pál kápolna felújítását. Utolsó 
éveiben az alsóvárosiak életét bemutató 
kötet anyaggyűjtését segítette. 

Nagy részvét mellett tanítványa, Bíró 
László püspök búcsúztatta az alsóvárosi 
temetőben.

Pappné Kutas Annamária 
(Budapest, 1957– Szekszárd, 2017) 
Második osztályos korában költöztek 
jogász szülei Szekszárdra, ahol a Garay 
János Gimnáziumban érettségizett. Itt 
végezte a Tanítóképző Főiskolát, s friss 
diplomásként 1980-ban a Babits Mihály 
Általános Iskolában helyezkedett el. Ez 
az iskola lett élete egyetlen munkahelye. 
Kezdetben napközis nevelőként, majd 
osztálytanítóként működött. 1993-ban 
az iskola alsó tagozatos igazgatóhelyet-
tese lett, majd a közoktatás-vezetői dip-
lomát megszerezve 1995-től megbízott, 
1998-tól pályázat alapján kinevezett 
igazgatóként vezette az intézményt. 
2010-ben pedagógia szakos egyetemi 
végzettséget szerzett. Férjét 2015-ben 
veszítette el. 37 évet töltött a Babits isko-
lában, ebből 20 esztendőt igazgatóként. 
A gyermekeket sajátjaiként, kollégáit 
családtagként szerette. Hite, szellemi-
sége, embersége beivódott az iskola fa-
laiba. Neveltjeit a ballagások során így 
bocsátotta el: „Bármerre visz is az uta-
tok a nagyvilágban, mindig babitsosok 
maradtok…”

Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára 
a súlyos betegségben elhunyt igazgató-
nőt. Halálával űrt hagyott a barátokban, 
nevelőkben, a szülőkben és a gyermekek 
szívében is.

Póla Károly
(Barcs, 1938– Szekszárd, 2017) 
A barcsi általános iskola és a szigetvári 
Zrínyi Miklós Gimnázium után a József 
Attila Tudományegyetem Természettu-
dományi Karán szerzett matematika–
fizika szakos középiskolai tanári ok-
levelet. 1962-től Szekszárdon tanított. 
Tanár és igazgatóhelyettes volt a Garay 
János Gimnáziumban (1962–1970). Ezt 
követően a megyei tanácsnál is dolgo-
zott tanulmányi felügyelőként, később 
osztályvezetőként (1970–1977). Igazga-
tó volt az 505. számú Ady Endre Ipari 
Szakmunkásképzőben (1977–1981), 
majd tanár, azután alapító igazgatója 
az I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Középiskolának (1990–2002). Munkás-

ságáért megkapta az Oktatásügy Kiváló 
Dolgozója kitüntetést (1972), a Munka-
érdemrend Ezüst Fokozatát (1985), a 
Babits Mihály Emlékplakettet (1990) és 
a Bezerédj István-díjat (1997).
2002-ben a Magyar Köztársaság Arany 
Érdemkereszt kitüntetését vehette át, és 
elnyerte az I. Béla Gimnázium „Diáko-
kért, iskolánkért, egymásért” Emlék-
plakettjét is.

Szekszárdnak ismert, szeretett, meg-
becsült, emberséges tanára volt. Mun-
kásságát városunk Pro Urbe Szekszárd 
kitüntetéssel ismerte el 2002-ben.

Póla Károly neves és elismert közéle-
ti személyiségként 1990–1994 között a 
városi művelődési bizottság szakértő 
tagjaként dolgozott. Elnöke volt a Tolna 
Megyei Iskolaigazgatóknak, a Közokta-
tás-fejlesztési Kuratóriumnak, több in-
tézet megbízásából közoktatás-szakértői 
munkát is ellátott. 2003–2009 között 
Szekszárd Város Aranykönyve szerkesz-
tőbizottságának volt tagja.

Felkészültsége, embersége, színes 
egyénisége, állhatatossága, humora, de-
rűs egyénisége példaként áll előttünk.

Turányi Erzsébet 
(Szekszárd, 1950 – Szekszárd, 2017) 
1968-ban érettségizett a Garay János 
Gimnáziumban. A Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karán dip-
lomázott 1973-ban. 1986-ban műem-
lékvédelmi szakmérnöki ismereteket 
szerzett.

Beosztott tervezőként kezdett dol-
gozni a tervező vállalatnál, de hama-
rosan önálló feladatokat kapott. Mint 
műemlékvédő, ő tervezte a Szent János 
és Pál kápolna, a Nedelkovics tanya és 
a Deutsche Bühne Ungarn felújítását. 
Gazdag életművéhez tartozik a Béla 
király tér, a Fürdőház, a Szent László 
utcai rehabilitáció, a szálkai tókörnyék 
rendezése.

1992-től hivatásos műemlékvédőként 
tevékenykedett a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal felügyelőjeként. Tagja volt 
a Magyar Építész Kamarának. Az épített 
örökség egy-egy darabjának megtartása, 
rejtett értékek felfedezése, a mindenkori 
szakszerű, hiteles helyreállítása volt élet-
célja. Elért eredményei előtt tisztelgünk.

Az Aranykönyv 
szerkesztő

bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula István

Németh Judit
Némethné László Zsuzsanna

Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés bizott-
ságai, majd jóváhagyta Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Közgyűlése  a 184/2018. 

(VI.21.) sz. határozatával.
Szekszárd, 2018. május 24.

Apák szerepe a családban
Workshop előadások

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szent István tér 10.). Időpont: 
2018. szeptember 5., 17:00 óra
Előadók: Tolácziné Varga 
Zsuzsanna szociálpolitikus, a 
Humánszolgáltató Központ in-
tézményvezetője, Füves Erika 
gyógypedagógus, pszichope-
dagógus és Fábián Anita, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Központ szakmai vezetője.

A Családok Éve programso-
rozat keretén belül, az előadáso-
kat megelőzően, 16:45 órakor a 
Prométheusz Parkban léggöm-
böket engednek a magasba, fel-
hívva a figyelmet az apák szere-
pének fontosságára!

A program ideje alatt „Az apu-
kám és én” című fotókiállítást is 
megtekinthetik az érdeklődők.

RETRÓ VÉRADÁS
Retró véradást szervez az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó-
ja szeptember 3-án a területi  
intézményben a Béri Balogh 
Ádám utca 5–8. szám alatt. 
A véradás reggel 8 órától este 
19 óráig tart, várnak minden 
önzetlen donort, aki segíteni 
szeretne rászoruló embertársain. 
A véradókat sörrel, virslivel, és 
ajándékokkal várják a vérellátó 
munkatársai.

EVANGÉLIUM

„Hallgassatok rám mindnyájan és értsétek meg: Semmi, ami kí-
vülről megy be az emberbe, nem teheti őt tisztátalanná, hanem 
ami az emberből kijön, az szennyezi be az embert. Mert belül-
ről, az emberek szívéből erednek a gonosz gondolatok, paráz-
naságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiság, 
gonoszság és csalárdság, kicsapongások, irigység, káromkodás, 
kevélység és esztelenség.”  (Mk 7,14-15, 21-22) 

Csak akkor tudunk gyarapodni 
az igazságban, ha alázatosak és 
becsületesek vagyunk. Ez a ha-
gyományos keresztény tanítás. 
E kettő nélkül nem növekszünk. 
Ha arra akarjuk használni a 
vallást, hogy felmagasztaljuk 
egónkat, akkor tévúton járunk. 
Az alázatosság és a becsüle-
tesség valójában ugyanaz. Az 
alázatos ember kíméletlenül 
becsületes, az igazság egészét 

tekintve. Az életre csak egyetlen 
becsületes reakció van és ez az 
alázat. A lelki gyarapodás nem 
valami újnak a megszerzésében 
nyilvánul meg.

Ma divatja van a külsőségek 
túlhangsúlyozásának, túlhaj-
szolásának. Ez már a gondol-
kodásbeli felszínességet hozza 
magával, a belsőnek, a lényeg-
nek a háttérbe szorításával. A 
valóságban a gyarapodásunk 

rejtve marad. Azáltal jutunk 
hozzá, hogy megszabadulunk 
a jelenlegi védekező álláspon-
tunktól, a félelmeinktől és az 
önmagunkhoz való ragasz-
kodástól. Nem megszerezzük 
az igazságot; megengedjük az 
igazságnak, hogy megmutat-
kozzék, amint a védekezésün-
ket félreállítottuk az útból. 
Megmutatkozik az igazság, ha 
megszabadultunk az ideológi-
áktól, a félelemtől és az indu-
lattól.

A napjainkban szlogenné vált 
„én jobban tudom” nem vezet 
sehova. Az igazság abban van, 
hogy semmit sem tudok. A va-
lódi hősünk Forrest Gump! Az 
ő figurája a kezdő szellemet 

példázza. Egyedül a nem-tudás 
eléggé tágas ahhoz, hogy torzí-
tás nélkül annyi tudást fogadjon 
be, amennyit csak lehetséges. Mi 
sem leszünk észrevehetően job-
bak a nagymamánknál. Csak 
remélhetjük, hogy olyan szaba-
dok leszünk, mint ő, aki búcsú-
zóul teljes életét mondta ki egy 
szóban: „Szeretlek”.

A lélek rendje mindig ugyan-
az. Vagy félelem, vagy szeretet. 
Vagy illúzió, vagy szeretet. Vagy 
önvédelem, vagy szeretet. A hit 
mindig a szeretetről szól. A leg-
több, amit tehetünk, hogy félre-
állunk az útjából. Vagy, beleál-
lunk a szeretetbe! 

 v. Kovács Ferenc a.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 3-tól szeptember 7-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(03565)

MENÜ Szeptember 3. Szeptember 4. Szeptember 5. Szeptember 6. Szeptember 7.

„A”
1050 Ft

Lencseleves 
gazdagon Lebbencsleves Zöldségkrém-

leves
Grízgaluska 

leves
Mediterrán 

gyümölcsleves

Diós-mákos
metélt

Zöldborsó-
főzelék, 
rántott 

csirkecombfilé

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Torinói 
csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya

Rakott
brokkoli 

csirkehússal

„B”
1050 Ft

Lencseleves 
gazdagon Lebbencsleves Zöldségkrém-

leves
Grízgaluska 

leves
Mediterrán 

gyümölcsleves

Rántott sajt, 
párolt rizs, 

tartármártás

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

Sült oldalas,
fűszeres 
parázs-

burgonya,
savanyúság

Hentes 
tokány,

párolt rizs

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
sertésborda,

steakburgonya,
uborkasaláta

Rántott
sertésborda,

steakburgonya,
uborkasaláta

Rántott
sertésborda,

steakburgonya,
uborkasaláta

Rántott
sertésborda,

steakburgonya,
uborkasaláta

Rántott
sertésborda,

steakburgonya,
uborkasaláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Roston 
csirkemell 

görög
salátával

Roston 
csirkemell 

görög
salátával

Roston 
csirkemell 

görög
salátával

Roston 
csirkemell 

görög
salátával

Roston 
csirkemell

görög
salátával

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(03563)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember közepétől

19:30 órától 21:00 óráig
Helyszín: Dienes iskola kis tornaterme.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52 • e-mail: oferi65@gmail.com

http://www.gemenctancsportegyesulet.hu (03560)

Vegyipari gépész
vagy vegyész

felsőfokú végzetséggel, üzemi
gyakorlattal, vezetői ambíciókkal

rendelkező munkavállalót
alkalmaznánk. Teljes munkaidő-

ben, fő állásban, faddi üzemünkbe. 
Érd.: +36–70/949–0879

Önéletrajzokat:
komad@tolna.net címre

várom 2018.09.17-ig.

(03569)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03574)

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

INGYENES ISMERTETŐ:
szeptember 11-én, kedden 17 órakor.

(Rákóczi u. 1.)
Október 20, 21, 26, 27.

Információ:
74/528–300

(03570)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Kizárólag Nyugdíjasok számára

7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz. – Idősek Garzonháza
2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. – Ifjúsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 14. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Futsal: ezüstérem és különdíj
A női NB I-es futsal bajnokság 
2018/19-es idényére készülő 
Szekszárdi FC együttese az el-
múlt vasárnap a az ELTE-BEAC 
hagyományos tornáján lépett pá-
lyára. Micskó Márk edző együtte-
se címvédőként érkezett, és végig 
nagyszerű teljesítményt nyújtva 
öt győzelemmel és egy döntet-
lennel, egyetlen kapott góllal zárt, 
ám a gólkülönbség miatt végül 
ezüstérmesként zárt.„A torna jól 
szolgálta felkészülésünket, öröm-
teli volt látni a csapatot, ahogy ját-
szott. Új csapatunk építése jól ha-
lad” – nyilatkozta Micskó Márk.

Eredmények, csoportmecs-
csek: Szekszárdi FC – ELTE 
2–0. G: Shulha, Lovász. Szek-
szárd – Viadukt 8–1. G: Shulha 
5, Kágyi 2, Megyeri. Szekszárd 
– Gyula 1–0. G: Buchmüller. A 
döntőbe jutásért: Szekszárd – 
Kalafa 4–0. G: Ganczer, Shulha, 
Buchmüller, Lovász.

A hármas döntőben: Szek-
szárd – Gyula 1–0. G: Ganczer. 
Szekszárd – HTE 0–0. 

A torna legjobb játékosának 
a szekszárdiak ukrán játékosa, 
Anna Shulha bizonyult. 
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Pillanatképek
A Magyar Nemzeti Levéltár 
Tolna Megyei Levéltára „Pilla-
natképek Szekszárd múltjából” 
címmel rendezett négy előadás-
ból álló programot augusztus 
25-én, a Vármegyeházán. 

Az estet dr. Várady Zoltán 
főlevéltáros, levéltár-igazgató 
„Adatok a középkori Szekszárd 
történetéből” című értékezé-
se nyitotta, majd a szekszárdi 
származású dr. Csekő Ernő, 
Győr-Moson-Sopron Megye 
Soproni Levéltárának főlevéltá-
rosa tartott előadást „Kis város, 
nagy falu.” Szekszárd az elmúlt 
századelőn címmel. (Az előadás-
ról lapunk következő számában 
részletesen is beszámolunk.)

Ruzsa Éva főlevéltáros, igaz-
gató helyettes „Szekszárdi vá-
roskép a 20. század közepén” 
címmel tartott előadást, míg 
Aradi Gábor levéltáros a protes-
táns egyházak életéről beszélt a 
20. század eleji Szekszárdon.

  SZV

Német vizsla mustrát tartottak Szekszárdon
Közel félszáz német vizsla 
vett részt azon a speciális 
CAC kiállításon és versenyen, 
amelynek a szekszárdi Sió 
Motel adott otthont.

Mind a rövid, mind a drótsző-
rű német vizslának meghatá-
rozó szerepe van a vadgazdál-
kodásban.

A vadászkutya-kiképzés is-
kolapéldáinak számítanak ezek 
az ebek engedelmességükkel, 
ragaszkodásukkal, kiegyen-
súlyozottságukkal és kitűnő 
szimatukkal – hangsúlyozta 
beszédében Eppel János, a ren-
dező Német Vizslások Egyesü-
letének elnöke.

A vadak felkutatásában jel-
eskedő német vizslák hat kate-
góriában versenyeztek. A kü-
lönböző feladatok során a zsűri 
tagjai elsősorban a kutyák mun-
kateljesítményére voltak kíván-
csiak, ez volt a döntő szempont 
a későbbi rangsorolásnál.

A Tolna megyei tenyésztők 
remekül szerepeltek kutyá-
ikkal, a győztesek fele innen 
került ki. Az őcsényi Eppel 
János tenyészetéből kikerült 
Visnyei-Vadász Treff a rövid-
szőrű vizsláknál lett felnőtt 
klubgyőztes, gazdája Fekete 
Viktor. A drótszőrűeknél győz-
tes két ebet, a Cliff von Nords-

tand nevű kant, valamint Jorka 
vom Kellerwald névre hall-
gató szukát is az iregszemcsei 
Kreszl József készítette fel. Az 
esemény rangját növelte, hogy 
azon a világszövetség elnöke, 
Leopold Kovanda és alelnöke, 
Karl Gaschinger is részt vett, 
utóbbi a zsűri elnöki tisztét is 
betöltötte.  B. Gy.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Szeptember 2., vasárnap

14:30 –  Luis és a Zűrlények

17:00 –  Az én hősöm

19:30 –  Felhőkarcoló

Szeptember 6., csütörtök

14:30 –  Hotel Transylvania 3.  

–  Szörnyen rémes  

vakáció

17:00 –  Mamma Mia! –  

Sose hagyjuk abba

19:30 –  Végállomás: esküvő

Szeptember 7., péntek

14:30 –  Hotel Transylvania 3. 
– Szörnyen rémes  
vakáció

17:00 –  Mamma Mia! –  
Sose hagyjuk abba

19:30 –  Végállomás: esküvő
Szeptember 8., szombat

14:30 –  Hotel Transylvania 3. 
– Szörnyen rémes  
vakáció

17:00 –  Mamma Mia! – 
Sose hagyjuk abba

19:30 –  Végállomás: esküvő

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. szeptember 10. (hétfő) 
08:00 – Mozi előtér
Szekszárdi Fotóklub kiállítása 

A 2008-ban alakult Szekszár-
di Fotóklub a megyeszékhelyen 
élő fotósok közössége. Tagjai 
azon munkálkodnak, hogy 
Szekszárd és környéke termé-
szeti és más csodáit megörökít-
sék, és azt az itt élők számára 
bemutassák. 

A kiállítás megtekinthető 
szeptember 29-ig, az intézmény 
nyitva tartási idejében.

2018. szeptember 12. (szerda) 
19:00 – Színházterem
Nostradamus – Világok Vándora

Az ExperiDance tánctársulat 
merész lépésre szánta el magát: 
sok év után újra egy önfeledten 
bolondozós alkotást állít szín-
padra. A Nostradamus – Vilá-
gok vándora igazi örömjáték, 
amely az ExperiDance-re-
pertoár leglátványosabb ko-

reográfiáit csavarja meg úgy, 
hogy a darab egy nagy időuta-
zássá válik országokon és koro-
kon át. 

Jegyár: 5.500,- Ft – 5.900,- Ft. 

MÁRIA ÚT
László Dániel festőművész ki-
állítása – Művészetek Háza

László Dániel, a SENSARIA 
Képzőművészeti Egyesület el-
nöke számtalan alkalommal 
szervezett és rendezett kiállítást. 
Végigjárta az ezer éves zarán-
dokutat, az El Caminót. Az ott 
készített fényképeit festette meg 
itthon könnyed ecsettel, olaj-vá-
szon formában. Az augusztus 
10-én megnyílt Mária út című 
kiállításon ezekből találnak vá-
logatást az érdeklődők. 

A tárlat megtekinthető szep-
tember 9-ig, hétfő kivételével 
naponta 09:00 – 17:00 óráig. 
Jegyár: 500,- Ft, diák/nyugdí-
jas: 300,- Ft.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
ISKOLAKEZDÉSI HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u. 1.

Ideje: 2018. szeptember 3. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig 
2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas tagozatánál  
a megrendelt vöröshagyma, lilahagyma, céklarépa

átvehető 2018. szeptember 8-án, szombaton
07:00 – 11:00 óráig a Szent István téri  

Gemenc parkolóban.
1–150. sorszámig 07:00 – 09:00 óráig.

150–300. sorszámig 09:00 – 11:00 óráig.
A sorszámokat kérjük magukkal hozni.

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 3. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig, előzetes bejelentke-
zés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgár-
mesteri tárgyaló (Szekszárd, Béla 
király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Szekszárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 4. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. (Szekszárd, Szent I. tér 
10.)

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (03568)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2018. szeptember 1–30-ig tart.
(03566)

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Dioptriás napszemüveglencse 
akció!

(03567)

Alisca Terra Nonprofit 
Kft. munkatársakat keres

rakodó munkakörbe
Feladatok:
•  Hulladékgyűjtő edények 

mozgatása, szakszerű ürí-
tése

•  Hulladékgyűjtő zsákok 
gyűjtőjárműbe helyezése

•  Gépkocsivezető munkájá-
nak segítése

•  Gyűjtés és szállítás közben 
kiszóródott hulladék felta-
karítása

Elvárások:
•  Pontos napi munkakezdés
•  Fizikai állóképesség
•  Alkalmazkodó képesség
Amit kínálunk:
•  Stabil bejelentett munka-

hely, állandó jövedelem
•  Azonnali munkakezdési 

lehetőség
•  Útiköltség térítés

Érdeklődni a 74/528–850  
telefonszámon, vagy a 

titkarsag@aliscaterra.hu  
e-mail címen.

„Tanulj, hogy boldogulj!” – pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
támogatásával és A Tehetsége-
kért Alapítvány közreműködé-
sével „Tanulj, hogy boldogulj!” 
elnevezéssel pályázatot ír ki ál-
talános iskolák felső tagozatos 
tanulói számára tanulmányi 
ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja: Az alapfokú 
nevelési-oktatási intézmény 
felső tagozatán (5–8. évfolya-
mon) tanuló, kiemelkedő ta-
nulmányi eredménnyel rendel-
kező, vagy egyes tanulmányi és 
művészeti területen tehetséges, a 
tudás megszerzésében, a további 
fejlődésben motivált gyermekek 
tanulmányi ösztöndíj program 
keretében történő támogatása. 

Az ösztöndíj olyan tanulókat 
kíván támogatni, akiknek családja 
a tanuló tanulmányi előmenete-
lét, tehetségének kibontakoztatá-
sát anyagi lehetőségei miatt nem 
vagy csak igen korlátozott mér-
tékben tudja segíteni, biztosítani.

Az ösztöndíjat a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
biztosítja.

Az elnyerhető ösztöndíj ösz-
szege havi 10.000,- Ft, melyet a 
támogató egy tanéven keresztül, 
2018. szeptember 1. napjától 
2019. augusztus 31. napjáig 
biztosít. Az ösztöndíjat a nyer-
tes pályázó negyedévente, há-
rom havi díjat (30.000,- Ft) egy 
összegben, utólag kapja meg a 
pályázatában megadott bank-
számlaszámra történő utalással.

Pályázhat minden, Szekszárd 
város közigazgatási területén mű-
ködő általános iskola 5–8. évfo-
lyamos tanulója. A pályázatot a 
tanulónak kell benyújtania a szü-
lő, törvényes képviselő aláírásával.

A pályázatot Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humánszolgáltatási 
Igazgatóságának Humán Osz-
tályához kell benyújtani szemé-
lyesen vagy postai úton (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.), 
2018. szeptember 25 -ig.

Az ösztöndíj pályázatokat A 
Tehetségekért Alapítvány ku-
ratóriuma bírálja el Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága, valamit a Cik-
lámen Tourist Idegenforgalmi 
Zrt. tulajdonosai véleményének 
kikérésével, a benyújtási hatá-
ridőtől számított 30 napon be-
lül. A pályázatok eredményéről 
az elbírálástól számított 8 na-
pon belül a Polgármesteri Hi-
vatal értesítést küld a pályázók, 
valamint – nyertes pályázók 
esetében – az érintett általános 
iskola részére.

A tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázattal kapcsolatosan infor-
mációt dr. Horváth Annamá-
ria oktatási referens nyújt a 
74/504–174-es telefonszámon. 
A pályázati kiírás teljes szöve-
ge olvasható a Szekszárd város 
honlapján (www.szekszard.hu). 

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03577)

+36–70/366–4768

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03562)

• klíma,
• kárpittisztitás,
• polirozás,
• gardx védelem

www.autokozmetikaszekszard.hu

Már 12 éve Szekszárdon
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HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves, termelői bolt

a TESCO üzletsoron

• Gyümi gyümölcslé

• Huncut pálinka

• Homoktövis velő

• Fonott kosarak

• Jan chili

• Lovász méz

• Kissler házisör

• Fűszerek

• Solio olajok

• Fácánkerti tészták

• Csató kerámiák

•  Decsihegyi 

finomságok 

(szörp, lekvár)

• Mözsi liszt

• Balogh kecskesajt

BORÁSZOK:
• Dúzsi,
• Fekete,
• Ferger-Módos,
• Mauthner,
• Márkvárt Papa,
• Neiner,
• Sárosdi,
• Sebestyén,
• Schieber,
• Tüske,
• Vesztergombi,
• Virághegyi.

Pálinka
bérfőzés

Termelők jelentkezését
várjuk! (03575)

ELÉRHETŐSÉGEK:

+36 74/446 308
+36 30/288 8448
+36 30/984 9506
+36 30/814 9592
+36 20/528 6276

Gyümölcslé
préselés
hozott

gyümölcsből


