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ÉLETPÁLYÁNAK
TEKINTI MUNKÁJÁT
AZ ALJEGYZŐ

FIATAL LÉGIÓSOK
LENDÍTHETNEK A KSC
SZEKERÉN

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ
VÁROS ARANYKÖNYVE 18. OLDAL7-14. OLDAL3. OLDAL

Az újkenyér ünnepén
Városi rendezvények az államalapító Szent István király napján

Ökumenikus istentisztelet, kenyér-
szentelés, ünnepi közgyûlés díjáta-
dóval és koszorúzással, rockopera és
tûzijáték – a szekszárdi Szent István-
napi programban mindez jól meg-

fért egymással. Népzeneszóval kísért
menet vonult vasárnap délelõtt a Bé-
la király térrõl a Mûvészetek Házáig.
Az élen az Ifjú Szív és a Bartina tán-
cosai a belvárosi templomban öku-

menikus ceremónián megszentelt
kenyeret vitték az ünnepség helyszí-
nére, ahol Horváth István polgár-
mester mondott beszédet.

FOLYTATÁS A 4-5. OLDALON

A belvárosi templomból a Mûvészetek Házába kísérték az ünneplõk a megszentelt kenyeret 

n Háromnapos, különleges esemé-
nyen vehetnek részt mindazok, akik
szeptember 19-én felszállnak az esz-
tergomi kikötõbõl induló Babits-ha-
jóra. A vízi jármû egy fenséges uta-
zás páratlan élményeket nyújtó kel-
léke, amely Budapesten át szekszár-
di végállomással úszik végig a Du-
nán, s amelyen számos irodalmi,
képzõmûvészeti bemutatót láthat-
hallhat majd a publikum, példázva
ezzel a három város kulturális össze-
fogását, tisztelegését 125 éve szüle-
tett nagy költõnk emléke elõtt.
A Babits-emlékév exkluzív program-
jára korlátozott számban bárki jegyet
válthat, a szervezõk pedig ígérik,
hogy a résztvevõk felejthetetlen él-
mény részesei lesznek.

Folytatás a 2. oldalon.

n Augusztus 25-én (hétfõn) 9 órától
felújított, légkondicionált olvasói te-
rekkel várja régi és új olvasóit Szek-
szárdon az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, a Széchenyi utca 51. szám alatt.

Zenés irodalmi
utazás Babits-csal

a Dunán

Felújított terek
a könyvtárban
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HÉTRŐL HÉTRE

Biztos jövedelem gazdáknak!
n Van olyan földterülete, amely parla-
gon van? Netalán gabona termeléséhez
rossz minõségû? Nem tudja, mihez kezd-
jen vele? Van megoldás: Neveljen rajta
energiafüzet! Vagy... földjét tartósbérlet-
be veszi az Alfa Nova Kft.

Az Alfa Nova Kft. fatüzelésû erõmûvet
épít, amelynek tervezési és engedélyezési
eljárása folyamatban van. Az erõmû alter-
natívát jelent majd Szekszárd távhõ-
termelésében az egyre drágább földgáz-
zal szemben. Biztos, hosszú távú és jöve-
delmezõ piacot jelent mindazoknak, akik
energiaerdõvel, azaz energiafûz termesz-
tésével kívánnak földterületeiken foglal-
kozni, vagy azt mûvelésre bérbe adnák.
Energiafûz a jövedelmezõ megoldás

Az energiafûz termesztése olyan te-
rületeken is gazdaságossá teheti a szán-
tóföldi növénytermesztést, ahol eddig a
belvíz miatt minden 5 év termelésébõl
2-3 év kiesett. Olyan területeken is érde-
mes ezzel foglalkozni, ahol kötött a talaj,
ezért nehéz megmûvelni.

Az energiafûz kifejezetten kedveli a
magas vízállású területeket. A fûz telepíté-
sére a 4,5-7 PH tartományba tartozó, kö-
zépkötött talajok a legkedvezõbbek.
Olyan lapos, vízállásos területeken, ahol
általában a szántóföldi növénytermesztés
kockázatos, a fûz jól érzi magát. Elhagyott
legelõk, használaton kívüli mezõk újra
termõvé tehetõk az energiaerdõk által.
Termelés vagy földbérlet támogatással

Az sem elhanyagolható szempont,
hogy az energiafûz csak a telepítés évé-

ben kíván olyan gondos ápolást, mint
más szántóföldi növények. A második
évtõl pedig a mûtrágyázáson kívül más
munkamûvelet nem szükséges. Így
olyan gazdák számára is érdekes lehet a
termesztése, akik már nem óhajtják in-
tenzíven mûvelni földjeiket, de eladni
sem akarják. Velük termelési szerzõdést
köt társaságunk. A szerzõdés keretében
az Alfa Nova Kft. finanszírozza a telepí-
tés költségét, a termelõ pedig vállalja,
hogy a megtermelt faanyagot az Alfa
Nova Kft.-nek adja el.

Azoknak is kínálunk megoldást, akik
nem kívánnak növénytermesztéssel
foglalkozni, tõlük bérbe vesszük a föld-
jüket. Nem elhanyagolható szempont,
hogy az energiaerdõ szántóföldi kultú-
rának számít, ezért jár utána a földalapú
támogatás, sõt az energianövények
után kapható támogatás is. 
A jelentkezés feltételei

Társaságunk olyan területeket keres
földbérletbe, amelyek alkalmasak az
energiaerdõk telepítésére. Az energia-
erdõ telepítése csak az 5 hektárnál na-
gyobb területeken gazdaságos, ezért
akár termelésre, akár bérletre jelentkez-
nek, minimálisan rendelkezniük kell ek-
kora területtel. A feltételek között szere-
pel, hogy Szekszárdtól nem lehet 50 ki-
lométernél távolabb.

A földbérlettel és a termeltetéssel
kapcsolatban érdeklõdõk a 30/405-
9375-as telefonszámon kérhetnek bõ-
vebb felvilágosítást. x

A Debrecenben született Császár József tízesztendõsen
került Szekszárdra, azóta élt a megyeszékhelyen. Valójá-
ban visszatért Tolna megyébe, hiszen édesanyja Szek-
szárd-szõlõhegyi, édesapja pedig szálkai származású
volt. Császár bácsit sokan ismerték Szekszárdon, mert ze-
nész emberként évtizedekig muzsikált a helyi szimfoni-
kus zenekarban.

Császár József a Garay gimnáziumban tett érettségi
után hivatali területen – bérelszámolóként, majd statisz-
tikusként – dolgozott, közben malom- és sütõipari techni-
kusi végzettséget is szerzett. A katonaévek után a Tolna
Megyei Tanács tervosztályára került. Munka mellett végezte a Közgazdaságtu-
dományi Egyetemet, ahol 1964-ben szerzett diplomát. Egy évvel késõbb a Szek-
szárd Városi Tanács elnöke lett, majd 1982-ig a Tolna Megyei Tanács általános
elnökhelyettese volt. A Tolna Megyei Tanács elnöki tisztét 1988-ig töltötte be. A
Kereskedelmi és Hitelbank igazgatójaként 1995-ben ment nyugdíjba.

A közigazgatásban töltött évtizedei alatt sokat fejlõdött a város és a megye. Szek-
szárdon évente 300-400 lakás épült, a város lélekszáma 40 ezer fölé emelkedett. Új
ipari üzemek telepedtek meg a városban (pl. Húskombinát). Korszerûsödött az
egészségügyi-, szociális- és kulturális intézményhálózat: csecsemõotthon épült, iro-
dalmi múzeum lett Babits szülõháza, az Augusz-házba költözött a zeneiskola, fel-
épült a Mûvelõdési Központ, és megnyitotta kapuit a Tanítóképzõ Fõiskola.

Bõvült a lakossági szolgáltatás és infrastruktúra (fûtõmû, szennyvízderítõ),
valamint a kereskedelem és vendéglátás (Gemenc Szálló, áruházak). A bontás-
sal is járó városépítkezés eredményeként Ybl-díjas városközpont alakult ki
(Prométheusz-park, Liszt Ferenc tér). Elkészült az I. Béla király alapította ben-
cés apátsági templom maradványainak feltárása. Szekszárd testvérvárosi kap-
csolatot létesített a franciaországi Bezons és a jugoszláviai Becse városokkal.

Császár Józsefet augusztus 25-én, hétfõn, 10 órakor, az alsóvárosi temetõben
helyezik örök nyugalomra.

In memoriam Császár József (1935-2008)Zenés-irodalmi utazás
Babits Mihállyal a Dunán!

Folytatás az elsõ oldalról.
n A szekszárdi és az esztergomi Babits-
emlékbizottság kezdeményezésére, a Pé-
csi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõis-
kolai Kar koordinálásával, illetve Szek-
szárd, Esztergom és Budapest I. kerület
önkormányzata közös szervezésében va-
lósul meg a Babits-hajó grandiózus útja.
Szeptember 18-án Esztergomban kezdõ-
dik a program, majd 19-én vízre szállva in-
dulnak el az érdeklõdõk a nagy ívû zenés-
irodalmi utazásra. A Rákóczi nevû, két-
százötven fõs rendezvényhajó ezen a na-
pon Babits nevét viseli. Az mûsor elsõ fe-
lét az esztergomiak mutatják be, majd a
budapesti kikötõben lehorgonyozva, a
költõ elõtt tisztelgõ közönség ünnepé-
lyes fogadására kerül sor, amit országos
sajtótájékoztató követ. 

A hajó 13 órakor indul tovább, hogy

egészen Paksig hasítsa a hullámokat,
miközben Budapest I. kerülete, illetve
Szekszárd mûsorai szórakoztatják a
vendégeket. A hajóúton országosan is-
mert színmûvészek lépnek fel. Hallhat-
juk többek között a Kossuth-díjas
Bánffy Györgyöt, és a Jászai-díjas Kubik
Annát is. Irodalomtörténészek – dr. N.
Horváth Béla, dr. Käfer István, dr. Sipos
Lajos, dr. Töttõs Gábor és dr. Tverdota
György – tartanak elõadást. A jó hangu-
latról a Szegõ Jazz Quartet és Vágó Ber-
nadett énekmûvész gondoskodik. A
tervek szerint este 7 óra körül érkezik
a hajó Paksra, ahonnan az utasok autó-
buszokkal Szekszárdra utaznak. A költõ
szülõvárosában az önkormányzat kép-
viselõi fogadják a Babits-hajóról érke-
zetteket, de csak egy szusszanásnyi idõt
hagynak a pihenésre, hiszen máris to-
vább invitálják õket a szüreti fesztiválra. 

Szeptember 20-án zenés-irodalmi
sétával folytatódik a program, amely-
nek része a Babits-emlékház megte-
kintése, valamint a Mûvészetek Házá-
ban, Babits Mihály emlékének szentelt
képzõmûvészeti triennálé premierje. 

A szekszárdi Babits-emlékbizottság 
nevében: Fusz György, DLA habil

A Babits-hajóra, a szállásra, étke-

zésre, programokra húszezer forint

a belépõjegy, amely elõjegyezhetõ

a Tourinform Szekszárd (Béla király

tér 7. Tel.: +36(74)315-198; E-mail:

szekszard@tourinform.hu valamint

az IBUSZ Utazási Irodában.
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Munkatársai szaktudására számít

és a csapatmunkában hisz az új

szekszárdi aljegyző, aki bizonyítani

akar: alkalmas a tisztségre. 

Ihárosi Ibolya

Amreinné dr. Gál Klaudiát nevezte ki al-
jegyzõnek a megyeszékhely közgyûlése. 

– Kamaszkori álmom volt a jogi pá-
lya – mondta Tevel és Závod volt kör-
jegyzõje, aki a héten lépett hivatalba
Szekszárdon. – Akkor még a filmekbõl
is ismert amerikai igazságszolgáltatás
képe fogott meg, az, ahogyan a védõ-
ügyvédek küzdöttek ügyfeleikért az es-
küdtszék elõtt. Érettségi után úgy ala-
kult, hogy vámügyintézõként dolgoz-
tam, így kerültem kapcsolatba az állam-
igazgatással. Ekkor tudatosult bennem,
hogy másként is szolgálhatom az em-
bereket, tehetek a közösségért. 

– Mi a szép ebben a munkában?
– Hivatásomnak és sok érdekessé-

get kínáló életpályának tartom a köz-
szolgálatot. Munkám vezérmotívuma
a szakszerûség, jogszerûség és a haté-

konyság hármas követelménye. Az ál-
landó kapcsolat az emberekkel és az,
hogy segíthetünk nekik olykor legsze-
mélyesebb ügyeik intézésében. Ez a
legszebb ebben a munkában. Ugyan-
akkor vonzónak találom a feladat vál-
tozatosságát is. Nincs ugyanis két egy-
forma ügy, két egyforma munkanap.
A jogszabályi környezet is idõrõl idõ-
re megújul. A közigazgatásban igazán
érvényes az élethosszig tartó tanulás
követelménye.

– Mennyi bürokráciát és mennyi
önállóságot igényel mûvelõjétõl a
közszolgálat?

– A jogszabályok mindig az általá-
nost szabályozzák. Nekünk kell azo-
kat az egyedi esetekben alkalmazni,
ez rugalmasságot és alkalmazkodóké-
pességet kíván, annak érdekében,
hogy egyre jobban megfeleljünk a
szolgáltató közigazgatás eszményé-
nek. Arról sem szabad megfeledkezni,
hogy minden akta mögött ember, em-
berek vannak, akiknek az életét befo-
lyásolják a határozataink. A képviselõ-
testületeket segítõ döntés-elõkészítõ

munka színvonala pedig az egész kö-
zösségre hatással van. 

– Szekszárdon a jegyzõt is helyette-
sítenie kell. Még át sem vette a mun-
kát, máris sok támadás érte a köz-
gyûlésben és azon kívül is. Miként
élte meg az utóbbiakat?

– Inkább a hozzám tartozók visel-
ték nehezebben. A megyeszékhely al-
jegyzõi posztját szakmai kihívásnak te-
kintem. Köztisztviselõként az elõttem
álló feladatokra koncentrálok, a köz
szolgálatára tettem esküt. Minden
erõmmel, tudásommal bizonyítani fo-
gom, hogy alkalmas vagyok a tisztség
betöltésére. Természetesen a munkát
a jövõben is a mögöttem álló, körjegy-
zõként megszerezett több mint nyolc
év gyakorlatnak megfelelõen ponto-
san és következetesen végzem majd.
Tudom, hogy jól felkészült, profi appa-
rátus dolgozik a szekszárdi városhá-
zán, akik fogékonyak az újra is. Bízom
abban, hogy a folyamatosság fenntar-
tásával jól tudunk majd együttmûköd-
ni. Mindig is a csapatmunkában hit-
tem, s most is ebben bízom.

HÉTRŐL HÉTRE

Csapatmunkában hisz az aljegyzõ
Amreinné dr. Gál Klaudia hivatásnak és életpályájának tartja a köz szolgálatát

Amreinné dr. Gál Klaudia
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Már nem csak nevében
Csodaország az óvoda

n Kedden délután tartották az adomá-
nyozók, az építõk és – az elmúlt hetek-
ben kora reggeltõl estig dolgozó – óvó-
nõk tiszteletére rendezett ünnepséget
a Wunderland Kindergartenben. A kö-
szöntõk és a gyermekek bájos mûsora
után megvendégelték német barátai-
kat a szekszárdiak, így az óvoda vezetõ-
je, Simon Attiláné, az intézmény dolgo-
zói, valamint dr. Józan-Jilling Mihály,
Hepp Ádám és még sokan mások.

A pompás játszóteret képezõ bástya
és toronysor egyedülálló a környéken.
Az akácból és tölgyfából készült épület-
sor színpadnak használható – csúszást
csökkentõ – sóderral felszórt teret fog
közre, amit az ovisok már szintén fel-
avattak. Dr. Józan-Jilling Mihály, a Né-
met Kisebbségi Önkormányzat elnö-
ke lapunknak elmondta, hogy az épü-
letek kicsinyített másai a „tornyok vá-
rosában”, Bautzenben látható épüle-
teknek. A hetvenezer euróba került
„városka” a németországi partnerjárás,
Bautzen-Kreis CDU frakciójának fel-
ajánlása révén valósult meg. Az uniós
elõírásoknak mindenben megfelelõ
színes játszótér-épületsor külön érde-
kessége a Mátyás-torony, ami a mi Má-
tyás királyunk emlékét idézi.

- A játszótér terve korábbról ered,
ám tavaly õsszel itt járt a CDU-delegá-
ció, s akkor állapodtunk meg a hely-

színrõl és a kivitelezésrõl – emléke-
zett vissza Tomas Kleiber. A program-
vezetõ elmondta, hogy németországi
közhasznú egyesületük a szociális és
munkaügyi hivatallal karöltve munka-
nélküli fiatalokkal foglalkozik, hogy a
késõbbiek során integrálódhassanak
a munka világába. A fõként fajátéko-
kat készítõ üzem alkalmazottai mel-
lett a fiatalok – köztük azok, akik az
elmúlt két hétben Szekszárdon felépí-
tették a mesevárost – megtanulják a
famegmunkáló eszközök használatát,
s ebbõl alapvizsgát is tesznek.

Jürgen Spottke, a játszópalota ter-
vezõje, egyben az építés vezetõje ar-
ról számolt be, hogy miután felmérte
a terepet, megtervezte a toronysort,
amit Németországban gyártottak le.
Ezután az elemeket két kamionnal az
óvodába szállították, ahol irányításá-
val húsz fiatalember újra lefestette,
majd felépítette a játszótér-várat.

Már esteledett, de a gyerekeknek
nem volt ínyükre hazamenni. Élvez-
ték új birodalmukat és a felszabadult
játékot. A királykisasszony szépségû
Tajti Vivien megállapította, hogy „itt
királylányosat is lehet majd játszani”.
Öccse, Kristóf pedig lelkesen magya-
rázta anyukájának, hogy miként nyíl-
nak a várajtók, és hogy hol lehet fel-
jutni a bástyába. V. H. M.
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Ökumenikus istentisztelet, kenyér-

szentelés, ünnepi közgyűlés díj-

átadóval és koszorúzással, rock-

opera és tűzijáték – a szekszárdi

Szent István-napi programban

mindez jól megfért egymással.

S. Zs. - F. L.

Népzeneszóval kísért menet vonult va-
sárnap délelõtt a Béla király térrõl a
Mûvészetek Házáig. Az élen az Ifjú Szív
és a Bartina táncosai a belvárosi temp-
lomban ökumenikus ceremónián
megszentelt kenyeret vitték az ünnep-
ség helyszínére, ahol Horváth István
polgármester mondott beszédet. A vá-
rosvezetõ többek között azt szorgal-
mazta, hogy a város fejlõdése érdeké-
ben el kell temetni a sérelmeket, és
függetlenül az ideológiai különbségek-
tõl szövetségre kell lépni.

– Itt, Szekszárdon nem engedhet-
jük meg, hogy a félelemmel manipu-
láljanak bennünket. Meg kell hallgat-
ni Szent István király üzenetét. Ki kell
vetnünk a bizalmatlanságot és a félel-
met a szívünkbõl. Meg kell fognunk
egymás kezét, és együtt kell dolgoz-
nunk városunk fejlõdése érdekében
– hívott fel a polgármester.

A mintegy két és fél órás, zenei és
irodalmi mûsorral tûzdelt ünnepség
keretében a város kiváló polgárait, vál-
lalkozásait tüntették ki. A Pro Urbe
Szekszárd emlékplakettet Lemle
Béláné, a szekszárdi Garay gimnázium
volt igazgatója, dr. Józan-Jilling Mihály,
a szekszárdi kórház osztályvezetõ fõor-
vosa, a megyei német kisebbségi ön-
kormányzat elnöke, valamint dr.
Tornóczki János, a szekszárdi kórház
korábbi osztályvezetõ fõorvosa, címze-
tes egyetemi docens kapta. A Közjóért
kitüntetõ díjat Bacsmai László szekszár-
di plébános, Gaál László táncoktató, dr.
Garay Zoltánné gyógypedagógus, Mé-

száros Pál borász
és Németh Gyula
atlétaedzõ vehet-
te át.

A Szekszárd
javáért kitüntetõ
címmel a gazda-
sági társaságokat
ismerték el: a
Minerág Kft., az

Opel Gemenc cégcsoport, a Paksi
Atomerõmû Zrt. és a Tolnatej Zrt. ka-
pott díjat. A Klézli János Nívódíj a Szek-
szárdi Németségért díjat Horváth Ti-
bor kékfestõ népi iparmûvész vette át,
a Roma Nívódíjban Ferencz Attila, a
Heimann Kft. ügyvezetõje részesült.

A kitüntetettek nevében dr.
Tornóczki János köszönte meg az el-
ismeréseket. Az ünnepi közgyûlést
követõen a díjazottak és a vendégek
közösen koszorúzták meg Szent Ist-
ván király szobrát.

Ünnepi hangulatban telt az idei  

A díjazottak

PRO URBE SZEKSZÁRD

Lemle Béláné – Több évtizedes ki-
váló pedagógiai és intézményvezetõi
munkájáért, az egyre lélekrombolóbb
világban a valódi értékeket minden kö-
rülmények között hittel való magatar-
tásáért és a Garay gimnázium kiemel-
kedõ eredményei érdekében tett el-
évülhetetlen érdemei elismeréseként.

Dr. Józan-Jilling Mihály – Több
évtizedes gyógyító tevékenységének,
szakmai munkájának, önzetlen, a vá-
ros polgárságáért, intézményeiért, va-
lamint annak civil szervezeteiért való
tenniakarásának és segítõkészségé-
nek, a város bel- és külföldi ismertsé-
gének és elismertségének terén tett
érdemeinek elismeréseként.

Dr. Tornóczki János – Több év-
tizedes gyógyító tevékenységének,
tudományos munkásságának, kiváló
vezetõi és szakmai képességeinek, a
betegek és kollégái felé irányuló em-
patikus és önzetlen magatartásának
elismeréseként.

KÖZJÓÉRT

Dr. Garay Zoltánné – Az esély-
egyenlõségért végzett évtizedes, hi-
ánypótló, önzetlen és kitartó munká-
jáért, az értelmi fogyatékosok és csa-
ládjaik mindennapjainak megköny-
nyítéséért és a társadalomba való be-
illeszkedésük, aktív részvételük elõ-
segítésében tett fáradhatatlan és hu-
mánus szolgálatának elismeréseként.

Németh Gyula – Harmincéves
szekszárdi atlétikaedzõi pályafutása,
kiváló pedagógiai munkája, az után-
pótlás-korosztály szabadidõs és ver-
senysportjának népszerûsítésében
vállalt áldozatos tevékenysége, illetve

a számos hazai és nemzetközi sportsi-
ker elérése érdekében vállalt fáradha-
tatlan munkálkodása elismeréseként.

Bacsmai László – Egyházvezetõi
szolgálatáért, az egyházközösség ösz-
szetartásáért folytatott fáradhatatlan
munkálkodásáért, humánus cseleke-
deteiért és az elesettek, rászorultak
iránti gondoskodó, vigyázó magatar-
tásának, valamint a fiatal generáció
igazi pásztoraként tevékenykedõ
szolgálatának elismeréseként.

Gaál László – A magyarországi né-
met nemzetiségi kultúra megismer-
tetéséért, hagyományõrzõ és táncok-
tatói tevékenységéért, a fáradhatatlan
és önzetlen karitatív cselekedeteiért,
illetve a természet védelmére és az
egészséges életmód fontosságára irá-
nyuló, figyelemfelkeltõ oktatói-neve-
lõi munkájának elismeréseként.

Mészáros Pál – Több évtizedes
kiváló szakmai és tudományos mun-
kájának, a szekszárdi borvidék jó hír-
nevének öregbítése érdekében foly-
tatott tevékenységének, hegyközségi
vezetõi munkájának és a Mészáros-
pince számos hazai és nemzetközi si-
kerének elismeréseként.

SZEKSZÁRD JAVÁÉRT

Tolnatej Zrt. – A vállalat több év-
tizedes sikeres és stabil gazdasági
mûködése, a rendszerváltás óta a ma-
gyar gazdaságban példaértékû és elõ-
remutató fejlesztési törekvések, vala-
mint Szekszárd városának és térségé-
nek fejlõdéséhez nyújtott önzetlen
és példamutató együttmûködés és tá-
mogatás elismeréseként.

Minerág Kft. – A közel két évtize-
de kiváló szakmai munkát folytató és
országos elismertségnek örvendõ

tudományos és kutatási tevékenysé-
gük, valamint a térség gazdasági éle-
tében betöltött szerepük és a váro-
sunk jó hírnevét öregbítõ tevékeny-
ségük elismeréseként.

Opel Gemenc Cégcsoport – A
hosszú évek óta folyó dinamikus fej-
lõdést mutató és elsõrangú szakmai
munkát végzõ tevékenységük, a tér-
ség gazdasági és közéletében betöl-
tött szerepük, valamint a város és
kistérség intézményeivel, szerveze-
teivel ápolt kiváló kapcsolat és ön-
zetlen támogatói tevékenységük el-
ismeréseként.

Paksi Atomerõmû Zrt. – A több
évtizede meglévõ példaértékû
együttmûködés, a vállalat kiváló tájé-
koztatási rendszere révén biztonsá-
got és stabilitást sugárzó mûködés,
valamint a Szekszárd városának és
térségének fejlõdéséhez nyújtott ön-
zetlen és példamutató támogatás és
segítségnyújtás elismeréseként. 

A Klézli János-díjat, a Szekszárdi
Németség nívódíját 2008-ban Hor-
váth Tibor kékfestõ népi iparmû-
vész, ital-nagykereskedõ vehette át a
Pünkösdi Fesztivál életre hívásában
és sikeressé tételében szerzett elévül-
hetetlen érdemei elismeréseként a
német kisébbségi önkormányzat el-
nökétõl, Dr. Józan-Jilling Mihálytól. 

A Szekszárdi Roma Hagyományõrzõ
és Diáksport Egyesület által alapított
Roma Nívódíjat idén Ferencz Attila,
a Heimann Kft. ügyvezetõje érdemelte
ki. A díjjal a vállalkozó emberségét és a
hátrányos helyzetû roma emberek fel-
zárkóztatásában való tenni akarását ju-
talmazták. A díjat Sárközi János József,
a megyei Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-
gi Területi Koordinátor adta át.
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Lemle Béláné Dr. Józan-Jilling Mihály Dr. Tornóczki János 

Ferencz Attila
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AUGUSZTUS 20.

Szent István-nap Szekszárdon

AUGUSZTUS 20, este fél kilenc. Már

özönlik a tömeg a Béla király tér felé.

Láthatóan hatásos volt az intenzív hir-

detés városszerte, hiszen csaknem

annyian töltötték be a Vármegyeháza

és a Plébánia-hivatal közti teret, mint

tavaly, az „István, a király” alkalmával.

Horváth István polgármester rövid be-

vezetõje után – melyben többek

között megköszönte a helyi cégek

nagylelkû támogatását –, kezdõdött

az 1973-ban készült rockopera, a

„Jézus Krisztus Szupersztár” elõadá-

sa. Természetesen egy kicsit 21. szá-

zadi hangulatban prezentálva...

A darab a Megváltó életének utolsó

napjait korszerûen ható látványvilág-

gal, érdekes hangulatú képi elemek-

kel fûszerezve, a hetvenes évek far-

mernadrágos, hippi világának tükré-

ben tálalja. Nyitányként érdekes kore-

ográfiával elõrukkoló leányzók és srá-

cok csoportja igyekezett felpörgetni a

tömeg hangulatát, miközben szépen

sorban feltûntek a szereplõk, a fiatal

színész-rendezõ, Pintér Tibor által irá-

nyított Sziget Színház tagjai: Bot Gá-

bor (Jézus) Gerner Csaba (Júdás),

Vörös Edit (Mária), Berecz György

(Kajafás), Maka Gyula (Péter), és Do-

monkos Zsolt Heródes szerepében.

A társulat hangtechnikailag és képileg

is igyekezett minõségi elõadást elénk

varázsolni a csöpp színpad elhelye-

zésének hátrányai ellenére is.

A darab koncepciója a távolból Jé-

zust figyelõ Júdás aggodalmával in-

dul: a mester hívei közt növekvõ nép-

szerûsége szerinte nem szerencsés,

mivel Jézus csupán egy ember, nem

pedig Isten, mint ahogy arról követõi

vélekednek. A „szupersztár” bevonu-

lása Jeruzsálembe, Poncius Pilátus

álomlátása, a kufárok kiûzése a temp-

lomból, s Jézus eszmélése, miszerint

a leprásokat õ egymaga nem képes

meggyógyítani – mind megjelennek a

darabban. Leegyszerûsítve, felgyor-

sítva, de közérthetõen. Mária Mag-

dolna éneke, a világslágerré vált „I

don't Know How To Love Him” (Nem

tudom, hogy szeressem) a csodála-

tos énektudással megáldott Vörös

Edit elõadásában méltán kapott vas-

tapsot. E dalban egyébként Magdol-

nát kétségek gyötrik Jézussal kap-

csolatban, miszerint õ teljesen más,

mint az addig ismert férfiak.

Az elõadás második felvonásában fel-

csendült a címadó dal, a „Superstar”,

melyben a megnyílt égbõl fehér ru-

hás alakként leereszkedõ Júdás elõ-

adja, hogy Jézus korunkban népsze-

rûbb lehetett volna, mint az õ idejé-

ben: ez – 35 évvel ezelõtt – a rock-

opera megírásának legfõbb koncep-

ciója is volt egyben.

Az augusztus 20-ai programot látvá-

nyos tûzijáték zárta. (gyimóthy)

Webber-musical szórakoztatta Szekszárd polgárait államalapításunk ünnepén

Jézus és Mária Magdolna kettõse
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Az ökumenikus kenyérszentelésen Bacsmai László plébános is megáldotta az újkenyeret

A Bartina együttes táncosai
vitték a kenyeret az ünnepi
közgyûlés helyszínére

Horváth István mondott
ünnepi köszöntõt A díjazottak egy csoportja a Mûvészetek Házában

Jobbágy Valér dirigálta a közremûködõ
Szekszárdi Madrigálkórust
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A
címet abból a híres adomából
vettük, mely 1884-ben esett
meg. A Függetlenségi '48-as

Párt színeiben induló Boda Vilmos-
nak, aki egy éven belül váltott pártot,
a banketten valaki évõdve megjegyez-
te: „Ha téged megválasztanak, te nem
képviselõ, hanem képmutató leszesz.”
A jelöltnek szeme sem rebbent, aztán
ettõl kezdve 22 évig mûködött hon-
atyaként.

Noha õt nem fenyegette a veszély,
hogy az eredeti '48-as elveket kell
képviselnie, azok a maguk idején ko-
rántsem voltak olyan egységesek,
mint ma hisszük. A kormánypárti
Andrássy Manó radikális szélsõsége-
seket gúnyoló karikatúráján, 1848.
augusztus 25-én az Egyenlõségi Tár-
sulat hangadói láthatók. A két gebét,
Perczel Mórt és Táncsics Mihályt, az
urasági béres (Patay József) három-
ágú villával veri. „Az egyenlõség fé-
nyes kocsiján” garmadában áll „a hi-
vatal és dicsvágy szemete”, a bakon
ördög és birka (Madarász László és
Nyáry Pál). Az utóbbi kérdezi: „Hi-
szed-e barátom, hogy oly rossz lova-
kon, mint a mieink, valaha elérjünk
a helyre, hol a miniszteri tárcákat
osztják?” A szekér után fut az akkori
szekszárdi népképviselõ Bezerédj
István, akinek szájába a következõ
mondatot adják: „Ha nem látnak, én
is felülök.”

Van tudomásunk róla, hogy Beze-
rédj neve még Deák elõtt szóba jött
igazságügy-miniszterként, de ezt
nem vállalta. Az azonban, amiért õt is
radikálisnak vélik, több mint érde-
kes. Még öt évvel elõbb írta: „Oly
nagy a tér, oly sok a teendõ, hogy bi-
zony mind megférünk, csak magun-

kat túl ne becsüljük, monopolizálni
ne akarjunk, és mellékcéljaink ne le-
gyenek.” A nagy évben már jó elõre
elterjedt az, amit végül augusztus 30-
án indítványozott Szekszárd képvise-
lõje, hogy „a polgárok legelsõ köteles-
ségében, a közadózásban a fejedelem
(a király) és a nádor menjenek elöl jó
példával.” Õ már – az elsõ önként adó-
zó magyar nemesként – négy éve túl
volt ezen…

Nyáry Pál az országgyûlés radikáli-
saként hevesen támadta a Batthyány-
kormányt, de 1848 szeptemberétõl a
Honvédelmi Bizottmány alelnöke s
legerélyesebb tagja. Debrecenben

1849-ben a békepártiként szerepe lett
a kivégzett gróf Zichy Ödön gyémánt-
jainak elsikkasztásával vádolt Mada-
rász László megbuktatásában. Jókai ír-
ta errõl az idõkrõl: „két miniszter la-
kott egy szobában, Nyáry és Patay”:
szóval lettek
m i n i s z t e -
rek, de elve-
ikhez hûek
maradtak…

Más idõk-
ben ugyan-
csak ezekrõl
az elvekrõl
szólt a fáma.
Éppen 1903
augusztusá-
ban, amikor
a népszín-
mûíró Rát-
kay László megyei függetlenségi '48-as
párti képviselõt, országgyûlési jegy-
zõt a mentelmi bizottság elé citálták
„tettlegesség és erõszakoskodás” mi-
att. Õ ugyanis a másik jegyzõhöz ro-
hant, „odább lökte annak széket, fel-
lökte a tintatartót”, majd „a miniszter-
elnök írásban benyújtott indítványát
a jegyzõ kezébõl kiragadta és széttép-
te.” Alig pár nappal ezután a megye-
gyûlésen Boda Vilmos támogatásával
javasolta Szabó Károly: megyénk „sza-
vazzon jegyzõkönyvi köszönetet a
Függetlenségi '48-as Pártnak, amiért
hazafias küzdelme által Khuen-
Héderváry Károlynak a miniszterel-
nöki székben való megmaradását le-
hetetlenné tette.” A többség persze ki-
nevette ezt.

Aztán három év múlva éppen Sza-
bó Károly gyõzte le Boda Vilmost…

Lanius Excubitor

AUGUSZTUS 25-ÉN 

160 éve, 1848-ban Andrássy Manó

karikatúráján képviselõnk, Bezerédj

István is szerepelt.

AUGUSZTUS 26-ÁN 

160 éve, 1848-ban a nagymányoki

Wusching Konrád testvérvárosunk,

Lugos fõtanítója és karnagya lett s

maradt 45 évig.

AUGUSZTUS 27-ÉN 

75 éve, 1933-ban a Szekszárd

Szálló prímása, Noré István s neje,

Sárközi Juliska esküvõjére a megye

és a város adott hintót.

AUGUSZTUS 28-ÁN 

240 éve, 1768-ban halt meg Gerõ

György jezsuita tanár, elsõ irodalmár

szülöttünk, mûfordító.

AUGUSZTUS 29-ÉN 

110 éve, 1898-ban Perczel Dezsõ

belügyminiszter szülõvárosába láto-

gatott, s múzeumunknak adta urna-

gyûjteményét.

AUGUSZTUS 30-ÁN 

235 éve, 1773-ban Pollack Mihály,

a megyeháza tervezõje született, s

155 éve, 1853-ban Szekszárdon

Steiner Lajos ügyvéd, szerkesztõ.

120 éve, 1888-ban sajtónk megír-

ta: vörösborunk hibátlan minõség-

ben jutott el Indiába, Stein Aurélhoz. 

AUGUSZTUS 31-ÉN 

100 éve tanártársai üdvözölték a pol-

gári iskolai igazgatóját, Holub Jánost.

Ódon időben

Képviselõk és képmutatók

ÓDON DERÛ 225.

Torzkép, azaz karikatúra 1848-ban (Andrássy Manó rajza)

Rátkay László, a he-
vesvérû honatya
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Önkormányzat, 
közigazgatás

December 31-január 1.

Szekszárd MJV Önkormányzata és a civil
szervezetek ismét megszervezték a városi
örömünnepet Szilveszter és Újév forduló-
ján. A különböző helyszíneken induló, majd
a templom előtt folytatódó programon több
ezer szekszárdi gyerek, ifjú és felnőtt éne-
kelte a Himnuszt, hallgatta Horváth István
polgármester, Balázsi Zoltán református
tiszteletes és Módos Ernő, az Alisca Bor-
rend nagymestere köszöntőjét. 

Február 8.

Szekszárd lett a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósági
Központja. Vezetésére a közel két évtizedes
munka után nyugdíjba vonuló Endrődi Ist-
vánt váltó Baumann Péter kapott megbí-
zást.

Március 15.

A köztársasági elnök dr. Soczó László rendőr-
ezredest, Tolna megye rendőrkapitányát dan-
dártábornokká léptette elő. A kinevezést dr.
Petrétei József miniszter adta át.

Május 16.

Hauszmanné dr. Szőke Ritát, a szekszárdi
Városi Bíróság elnökét nevezte ki hat évre
az Országos Igazságszolgáltatási Tanács a
Tolna Megyei Bíróság büntetőkollégiumá-
nak vezetőjévé.

Június

Dr. N. Horváth Béla egyetemi tanárt, a szek-
szárdi főiskolai kar intézetvezetőjét a Pécsi
Tudományegyetem rektorhelyettesévé ne-
vezték ki.

Augusztus 1.

Tolna megye egyik legnagyobb intézményin-
tegrációja jött létre Szekszárdon az Ady Endre,
a Bezerédj Pál, a Hunyadi Mátyás és a dr. Ke-
lemen Endre középiskolák összevonásával,
Szent László Középiskola néven. Az új intéz-
mény igazgatója Gerzsei Péter lett.
Palánkon, a Szakközépiskola parkjában zaj-
lott a negyedik lobby-találkozó, amelyen a
megye gazdasági és társadalmi életének
legfontosabb szereplői, mintegy hatszázan
vettek részt. 

Szeptember 29.

2 km-es kerékpárutat avatott Horváth Ist-
ván polgármester, a BricoStore képviselője
és számos kerékpározó részvételével a
Tartsay Vilmos utcában.

Október

A virágos Magyarországért környezetszépí-
tő versenyen Szekszárd város minisztériumi
díjat kapott, amit dr. Haag Éva alpolgármes-
ter vett át.

Gazdaság

Február

Új, 4500 m2-es csarnokot avatott a
Ferropatent Kft.-nél Horváth István polgár-
mester és a cég vezetője, Szabó Sándor. Ez-
zel lehetővé vált a lemezszabászat mellett a
lemezmegmunkálás is.

Március 8.

A Pixel TV által szervezett konferencián Cse-
peli György, a GKM közpolitikai igazgatója
előadást tartott a „Közeljövő információs
társadalmának távlatai” címmel. 

Március 8.

Bajnai Gordon miniszter tartott előadást a
Vállalkozói Szalon vendégeként az új EU-s
pályázati rendszerről.

Március 24.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése
döntött Alisca Terra Hulladékgazdálkodási
Kft.-ben és a Szekszárdi Víz- és Csatornamű
Kft.-ben lévő üzletrészek visszavásárlásáról.

Április 17.

A Bodri Pincészet 2003-as kékfrankosa
kétezer bor közül ezüstérmes lett a brüsz-
szeli Monde Selection borversenyen.

Április 24.

A Vállalkozói Szalon vendégeként Varga Mi-
hály, a FIDESZ alelnöke a „Jelen gazdasági
élet fő vonásai” címmel tartott előadást.

Május 8.

A Cannes-i Rosé Borok Világversenyén 21
országból 652 borász nevezett. A magyarok
által elhozott 3 aranyéremből egyet Dúzsi
Tamás bora érdemelt ki.

Május 12.

A Bordeaux-i 31. borversenyre 38 országból
5288 bor érkezett. Vida Péter 2003-as
cabernet sauvignon-ját arany, merlot-ját
ezüstéremmel, míg a Bodri és a Sebestyén
Pince egy-egy borát bronzéremmel díjazták.

Május 31.

BOKROS LAJOS, a Közép-európai Egye-
tem főigazgatója az államháztartás reform-
jának helyzetéről tartott előadást a Vállalko-
zói Szalonban.
JÁRAI ZSIGMOND, az MNB volt elnöke a
PTE szekszárdi Főiskolai Kar jubileumi ün-
nepségén járt városunkban, és tartott elő-
adást az ország gazdasági helyzetéről.

Május 

Átalakult, banki funkcióval bővült és meg-
újult helyen várja ügyfeleit az Allianz Hungá-
ria Biztosító május végétől. Az avatáson a
szalagot dr. Salamon Károly vezérigazgató
és Horváth István, városunk polgármestere
vágta át.

Június 18.

Fiókot nyitott Szekszárdon az FHB Kereske-
delmi Bank Zrt. Az átadáson jelen volt Har-
mati László vezérigazgató és Jurasits Kriszti-
na fiókvezető, a várost Kővári László, a gaz-
dasági bizottság elnöke képviselte.

Június 21.

Szekszárd város közgyűlése a köznevelési
közoktatási intézményekbe járó gyerekek,
fiatalok közétkeztetésének ellátására Diák-
étkeztetési Kft.-t hozott létre.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra eredményes gazdasági tevékenységéért
jutalmazta: a Knipl, a CPH és a Valum Kft.-
ket, valamint a Perfekt Zrt.-t. A nívódíjakat
dr. Fischer Sándor, a kamara megyei elnöke
adta át dr. Puskás Imre megyei közgyűlési
elnök jelenlétében Knipl János, Eszterbauer
János, dr. Márkus István és Kovács Zoltánné
cégvezetőknek.
Az SZ+C Stúdió Kft. aktív szerepet vállal a
város hírnevének növelésében: a gazdaság-
ban betöltött kiemelkedő teljesítménye mel-
lett állandó vitrintárlat kiállításaival, helyi
képzőművészek támogatásával, békefa ül-
tetésével. A cég elnyerte a Családbarát Mun-
kahely első díját, az Obsitos Udvarházért pe-
dig Építőipari Nívódíj Oklevelet.

Augusztus

A 2005-ben alakult Szekszárdi Autóipari Al-
katrész-beszállítók Klasztere fontos felada-
tának tekinti a szekszárdi székhelyű vállal-
kozások igényeinek megfelelő szakképzés
biztosítását. Erre az igényre reagált az I. Bé-
la Gimnázium és Informatikai Szakközépis-
kola, amely 2007. szeptember 1-jétől a Pé-
csi Tudományegyetem Pollack Mihály Mű-
szaki Karával együttműködve felsőfokú mér-
nökasszisztens képzést indított. Az iskola az
amerikai CISCO Hálózati Akadémia lokális
központja is, így a mérnökasszisztens hall-
gatók a képzésükbe építve, a „Számítógép-
hálózatok” tantárgy keretein belül sajátítják
el a CCNA végzettséghez szükséges ismere-
teket.

Oktatás-nevelés

A Babits Mihály Általános Iskola Diákönkor-
mányzatának meghívására dr. Lezsák Sán-
dor, az országgyűlés alelnöke, Széchenyi-
kutató rendkívüli történelemórán mutatta
be Széchenyi István életét és korát az isko-
la tanulóinak.

Február 9.

Manherz Károly művelődési szakállamtitkár
és Fusz György főigazgató átadta a PTE IGYFK
új, tánc és képzőművészeti részlegét.

Április 27.

A WUNDERLAND KINDERGARTEN, a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormány-
zat Óvodája ünnepélyes keretek között mu-

tatta be új arculatát meghatározó emblé-
máját, amelyet Schubert Péter, Tótfalusi-dí-
jas tipográfus, grafikus tervezett.
BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA:

Jankovics Éva a 2007. évi Apáczai-díj győzte-
se. Felkészítő tanár: Máté Erzsébet.
Erős Ditta Rebeka a XI. Országos Zeneisko-
lai Zongoraverseny győztese. Felkészítő ta-
nár: Erősné Máté Éva.
SOLYMOSI ZSÓFIA a XVIII. Weöres Sán-
dor Versmondó emlékverseny I. helyezettje.
A Tanítók Egyesülete II. Országos Mese-
mondó Verseny I. helyezettje. Felkészítő ta-
nár: Molnárné Csiki Erika.
HIDAS ANDRÁS JÁNOS a Kaán Károly
Országos Természetismereti Verseny Orszá-
gos döntőjének különdíját nyerte. Felkészí-
tő tanár: Szűcs Jánosné.
I. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS INFORMATI-

KAI SZAKKÖZÉPISKOLA :

Németh Nóra és Pataki Bettina a Tolna Me-
gye Ifjú Tudora versenyen arany, Tóth Zsa-
nett ezüst minősítést, Bihari Tímea a Legki-
válóbb Ifjú Tudor, Hellebrand Nóra Ifjú Tudor
címet érte el.
PRANTNER MÁTÉ az Országos Középis-
kolai Földtudományi Diákkonferencián geo-
fizika téma területen I. helyezést, Farkas
András II. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Mátisné Szultos Erzsébet.
DELI VIKTÓRIA az Országos Középiskolai
Földtudományi Diákkonferencián, a környe-
zetvédelmi tématerületen I. helyezést, Koz-
ma Péter csillagászat tématerületen III. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanár: Mátisné
Szultos Erzsébet.
SIMON ATTILA a Németh László Társaság
Országos Középiskolai Tanulmánypályáza-
tán, valamint a Kárpát-medencei diákírók,
diákköltők 30. irodalmi találkozóján egy-
aránt III. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Farkas-Mikola Edit.
HADUR ANDRÁS, Kovács Ádám és Forray
Gábor összetételű iskolai csapat a Neu-
mann János Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék versenyen „Megépített au-
tomata berendezés és vezérlés” kategóriá-
ban I. helyezést ért el. Felkészítő tanár: Pé-
ter Miklós, Tarány Sándor.
KISS MARIANNA a Festival d'Italiano or-
szágos olasz versenyen „Élőbeszéd” kate-
góriában III. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nár: Primosics Ivett.
HARASZTI ÁGNES a „Nők és asszonyok a
magyar irodalomban” Országos Versmondó
Versenyen III. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nár: Kis Pál István.
DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA

GRUNDSCHULE:

Matus Mercédesz a Paletta Országos Mű-
vészeti és Tanulmányi Versenyen magyar
nyelv és irodalom tantárgyból 1. helyezést
szerzett.
IONESCU LEA a Paletta Országos Művé-
szeti és Tanulmányi Versenyen környezetis-
meretből 1. helyezést szerzett.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve 2007.
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RADNÓTI RÉKA a Paletta Országos Művé-
szeti és Tanulmányi Versenyen rajz kategó-
riában 3. helyet szerzett.
ENDRÕDI ELIZA a Paletta Országos Mű-
vészeti és Tanulmányi Versenyen rajz kate-
góriában 2., magyar nyelv és irodalom kate-
góriában 3. helyezést szerzett.
RADNÓTI RÉKA, Ionescu Lea, Matus Mer-
cédesz és Endrődi Eliza felkészítő tanára:
Müller Jánosné.
AUTH ADRIENN az Országos Kálti Márk Tör-
ténelem Tesztversenyen 2., Tokai Dóra 3. he-
lyezést ért el. Felkészítő tanár: Klézli Mária.
A PALETTA ORSZÁGOS Művészeti és Ta-
nulmányi Versenyen angol nyelvből Takács
Noémi 3. helyezést ért el. Felkészítő tanár:
Tóthné Fehér Mária.
A PALETTA ORSZÁGOS Művészeti és Ta-
nulmányi Versenyen Müller Klaudia német
nyelvből 1. helyezést ért el. Felkészítő ta-
nár: Farkas Pálné.
A PALETTA ORSZÁGOS Művészeti és Ta-
nulmányi Versenyen Harsch Leila matema-
tika tantárgyból 1. helyezést szerzett. Felké-
szítő tanár: Szabó Lászlóné.
FEHÉR ZSUZSANNA a Bendegúz Gyer-
mek- és Ifjúság Akadémia „nyelvÉsz” Orszá-
gos Döntőn 3. helyet szerzett. Felkészítő ta-
nár: Aradi Zsuzsanna.

GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM:

Március 9.

Dr. Szerencsés Károly történész, író „Élet-
mód a Rákosi és Kádár korszakban” téma-
körben, „A XX. század politikusi pályaképei”
címmel tartott előadást.

Március 13-14.

A Garay-napok sikeres rendezvénye volt a Kár-
pát-medencei Diáktalálkozó, ahova sok régi is-
merős és kedves barát érkezett a határainkon
túli magyar iskolákból. Vendégek a révkomáro-
mi Selye János Gimnáziumból, a nagyberegi Re-
formátus Líceumból, a kolozsvári Báthory Líce-
umból, a csíkszeredai Márton Áron Líceumból,
a lendvai Kéttannyelvű Középiskolából, vala-
mint további hét hazai középiskolából érkeztek.
E rendezvény keretében zajlott a 13. Nem-
zetközi Kőrösi Csoma Sándor Földrajzver-
seny, amelynek témája ezúttal Svájc volt.

Március 30-április 1. 

A GJG Színpad Örkény István „Az élet értel-
me” című groteszk játékkal ezüstminősítést
szerzett a Regionális Diákszínjátszó Feszti-
válon. Fábián Péter a legjobb színészi alakí-
tásért dicséret kapott.

Április 5-10.

A gimnázium 40 fős csoportja utazott Ró-
mába a klasszikus kultúra megismerésére.

Május 5-12.

A gimnázium angol nyelvtanuló programja kere-
tében 17 fős diákcsoport utazott Londonba.

Szeptember 28.

A Magyarországi Német Írók Szövetsége 12
író, illetve költő részvételével író-olvasó találko-
zón vett részt az iskola könyvtártermében.

Szeptember 28-30. 

A lugosi versmondó versenyen második he-
lyezést ért el a 12. osztályos Karácsonyi

Klaudia, a 9. osztályos Pulcz Vivien különdí-
jat kapott.

Október 2.

A mese világnapja alkalmából a főiskola au-
lájában, majd a megyei színjátszónap kere-
tében a DBU-ban új darabjával, „Az ember
élete” című székely mesefüzérrel lépett fel
a GJG Színpada.

Október 18-21.

„Édes anyanyelvünk Verseny” különdíját
kapta Sárospatakon Schüszler Tamara 12.
osztályos tanuló. Felkészítő tanára: Bos-
nyák Eszter

Október 29. 

A Felső-Rácegrespusztán zajló megyei Ily-
lyés Gyula Szavalóversenyen első helyezést
ért el Pulcz Vivien. 

Október 1.

A zene világnapja Garay téri műsorában fel-
lépő gimnáziumi énekkart dr. Vittayné Ko-
vács Ildikó vezényelte.

November 5-8.

A tudomány hete program zajlott a Garay
gimnáziumban tanulók és külső érdeklő-
dők részvételével.

November 17.

Az egykori garaysták éves találkozója kere-
tében életútjáról szólt Béresné Kollár Éva,
dr. Angyal Ferenc és Németh László.

December 3.

Böjte Csaba dévai ferences rendi szerzetes
ádventi megemlékezést, gondolatébresztő
előadást tartott a gimnáziumban.

December 4.

Felvidéki vendégművészek nagy sikerrel
mutatták be Petőfi Sándor „A helység kala-
pácsa” című művét.

December 14. 

A Jövő Nemzedékért Alapítvány létrehozója,
dr. Ótós Miklós egykori garaysta tíz, jó tanul-
mányi eredményű, de nehéz szociális körül-
mények között élő diáknak adott át 10-10
ezer forintos támogatást.
A 2006/2007. TANÉVBEN KIEMELKE-
DÕ EREDMÉNYT ÉRT EL:
FÁBIÁN PÉTER Szép Magyar Beszéd Ver-
seny országos döntőjén Kazinczy-emlékérmet
kapott. Felkészítő tanár: Heilmann József.
FÁBIÁN PÉTER a „Vigyél hírt a csodáról”nem-
zeti vers- és prózamondó verseny az 1956-os
forradalom tiszteletére országos döntőjén 2.
helyezést; „Én itt vagyok – üzenet Új-
Huligániából” Baka István országos vers- és
prózamondó versenyen 3. helyezést szerzett.
Felkészítő tanára: Báló Marianna.
SCHÜSZLER TAMARA a 2007. évi arpinói
nemzetközi Cicero-verseny országos döntőn 2.
helyezést, az Országos Középiskolai Tanulmá-
nyi Versenyen latin nyelvből 3. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Gesztesi Enikő.
FREI ÁGNES OKTV-n történelemből 5., An-
gyal László OKTV-n latin nyelvből 8. helyezést
ért el. Felkészítő tanár: Gesztesi Enikő.
Rudolf Kata az OKTV-n mozgókép- és mé-
diaismeretből 6. helyezést szerzett. Felké-
szítő tanár: Kesjár Erika.

HELFENBEIN DÁVID „Regősök húrján”
országos vers- és prózamondó verseny dön-
tőjében 3. helyezett lett. Felkészítő tanára:
Báló Marianna.
VARJU KRISZTINA DÓRA a Kőrösi
Csoma Sándor Nemzetközi Földrajzverseny
2007. évi döntőjének győztese lett. Felké-
szítő tanára: Huszárik Imre.
KEDVES ANDRÁS GYULA az országos
Abacus matematika pontszerző verseny 2. he-
lyezettje lett. Felkészítő tanára: Parrag Katalin.
FEHÉR ANDRÁS Középiskolai Matematika
Lapok országos verseny C-jelű matematika
gyakorlatok első, Vida György József 2. he-
lyezettje lett. Felkészítő tanár: Pesti Gyula.
Kőszegi Balázs Középiskolai Matematika
Lapok országos verseny C-jelű matematika
gyakorlatok 3. helyezettje. Felkészítő tanára:
Kertes Lázár.
GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS, MÛVÉ-
SZETI ÉS SPORTISKOLA:
KISGADRA ÉS NAGYGADRA drámacso-
portja a megyei Weöres Sándor Színjátszó
Versenyen egyaránt arany minősítést ért el.
KÖRNYEI ATTILA 6. osztályos tanuló a
Brno Guitartalent '07 nemzetközi gitárver-
senyen első helyezett lett. Felkészítő tanár:
Környei Miklós.
TÓTH ENIKÕ ÉS FELLEG CINTIA az orszá-
gos vers- és prózamondó versenyen nívódíjat
kapott.
AZ ISKOLA KÓRUSA a Művészeti Iskolák
országos versenyén 3. helyezést ért el.

Kultúra, tudomány,
közművelődés

Január 4.
„Szép literatúrai ajándék” címmel jelent
meg dr. Töttős Gábor docens, helytörténész
400 irodalmi emléket feldolgozó irodalom-
történeti műve.

Január 19.

A főiskola dísztermében rendezett, Pócs
Margit szervezésében zajló zajló Mészöly
Miklós-emléknapon mutatta be az író ha-
gyatékát gondozó egyesület az ez alkalom-
ból megjelent Emlékkötetet. A fiatal íróknak
ítélt Mészöly-díjat 2007-ben Macsovszky Pé-
ter esszéista, költő és szerkesztő kapta. He-
lyi elismerésként a Mészöly-plakettet
Gacsályi József könyvtáros kapta.

Január 20.

„Hullámtörés” címmel nyílt kiállítás a Művé-
szetek Házában Jarneczky István pécsi fes-
tő műveiből.

Január

Nepp Dénes szekszárdi szíjgyártó mester,
népi iparművész „A Magyar Kézműves Re-
mek” címet nyerte el egy értékes, aranyo-
zott lószerszámmal.

Február 22.

Tücsök Klub (alapító-vezető Béresné Kollár
Éva) bemutatta Kocsák Tibor, Miklós Tibor:
Légy jó mindhalálig című musicaljét.

Március 8.

Dr. Gaál Attila igazgató és Szabó László mű-
vészettörténész nyitotta meg a Wosinsky
Mór Megyei Múzeumban a Mednyánszky
kiállítást. A négy hónapig megtekinthető

időszaki tárlat az év egyik leglátogatottabb
programjának bizonyult.

Március 12.

Az Alisca Brass Band nagy sikerű koncertet
tartott a Babits Mihály művelődési házban.

Március 14.

A Springer Lapok sajtófotósainak sereg-
szemléjén Gottvald Károly, a Tolnai Népúj-
ság fotóriportere ezüstérmet kapott a mun-
kájáért.

Március 19.

A Zeneiskolák XI. Országos Versenyén, Nyír-
egyházán zongorajátékáért Erős Ditta Re-
beka harmadik, Lozsányi Soma különdíjat
kapott.

Március 22.

Kántor József erdélyi festőművész olaj és
akril munkáiból nyílt kiállítás a Babits Mi-
hály megyei művelődési központban.

Március 23.

Minősítő hangversenyt adott a Naszladi Ju-
dit karnagy vezényelte Szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes. A zsűri értéke-
lése „emelt szintű hangverseny-kórus
fokozat” minősítés lett.

Március 25.

Dr. Töttős Gábor az „Irodalmi séták Szek-
szárdon” című műve bekerült a NKA elekt-
romos oktatási könyvtárába. A digitalizálás
költségeit a városi közgyűlés fedezte.

Március 27.

„Örökségünk Tolna megyei évszázadai” cí-
mű könyv és multimédiás CD bemutatójára
a megyei múzeum könyvtártermében került
sor. A kötetet dr. Huszár Zoltán történész
muzeológus, a PTE adjunktusa ismertette,
a CD-t Balogh András informatikus mutatta
be.

Április 21.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
székely kaput avatott az Ady Endre Középis-
kola udvarán. A Babai Zoltán igazgató által
megrendelt alkotást Király László, az iskola
tanára készítette. 

Április

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak és olva-
sóinak visszatérő vendége Ferdinándy
György Floridában élő író. Ezúttal a „Szél el-
len” című kötetét hozta el, és mutatta be.
Az írót Elekes Eduárdné vezető szakfelügye-
lő köszöntötte.

Április 18.

A Magyar-Izraeli Baráti Társaság szervezé-
sében Tavaszy Noémi grafikusművész
templomos sorozatából nyílt kiállítás a Mű-
vészetek Házában.

Április 19.

Molnár M. György festőművész születésé-
nek 75. évfordulója alkalmából kiállítás
nyílt a Kelemen Galériában.

Április 22.

Lozsányi Soma, a szekszárdi Liszt Ferenc
Művészeti iskola diákja az orgona tansza-
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kos növendékek salgótarjáni VIII. Országos
versenyén a legmagasabb pontszámmal az
abszolút első helyet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Lozsányi Tamás.

Április 26.

A Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szerve-
zete rendezvényén ismert jogtudósok tartot-
tak előadást a „jogérvényesítés, az előzetes
döntéshozatal gyakorlata” témákban.

Május 3.

A Tücsök Zenés Színpad a „Légy jó mindha-
lálig” musicallel Pápán, a 12. Scherzo ze-
nés színpad országos fesztiválján 3. helye-
zést ért el. Mecseki Mariann és Juhász Ben-
ce a legjobb színész díját kapta.

Május 9.

Vitéz Attila gyűjtő „Üdvözlet Tolna vármegyé-
ből” címmel jelentette meg második képes-
lapgyűjteményét. A kötet ismertetőit
Viliminé dr. Kápolnás Mária írta, a grafikai
szerkesztést Erky-Nagy Tibor végezte.

Május

A múzeumlátogatók internetes szavazatai
alapján a Wosinsky Mór Megyei Múzeum nyer-
te meg – a regionális jelentőségű kulturális in-
tézmények kategóriában – a vendégbarát mú-
zeumok idei versenyét. Az erről szóló oklevelet
dr. Gaál Attila igazgató és dr. Gaál Zsuzsanna
igazgatóhelyettes vették át.

Május 25-28. 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület
idén is megszervezte a hagyományos Pünkösdi
Fesztivált. Ennek keretében került sor a Tolnai
Népújság fotósainak (Gottvald Károly, Bakó Je-
nő, Kiss Albert, Mártonfai Dénes) „Pünkösdtől
pünkösdig” című kiállítása mellett a XI. Orszá-
gos Foltvarró Kiállításra, melyen svájci, német,
valamint Szekszárd környéki és más Tolna me-
gyei foltvarró egyesület tagjainak munkáiból.
Színes nemzetiségi folklórprogram mellett
zenében is széles volt választék: Szekszárdi
Kamarazenekar, Junior Stars hangverseny,
Mona Lisa együttes, Vasárnap esti láz… Sok
egyéb rendezvény mellett kirakodóvásár és
sváb bál is várta vendégeket.

Május 30-június 2.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által szerve-
zett ünnepi könyvhetet Kornis Mihály nyitotta
meg. A rendezvények keretében író-olvasó
találkozókra került sor, a Garay téren napon-
ta szabadtéri koncertek zajlottak.

2007. június 1-2. 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főis-
kolai Karának Pedagógusképző Intézete a
kar fennállásának 30. évfordulója tiszteleté-
re „Pedagógusképzés a 19-20. században –
európai kitekintéssel” címmel Nemzetközi
Neveléstörténeti Konferenciát rendezett. Az
ország minden részéből 17 város egyeteme
és főiskolája képviseltette magát a konferen-
cián. A két nap folyamán 32 tudományos elő-
adás hangzott el. A konferencia idején a
könyvtárban kiállítás nyílt a Pedagógusképző
Intézet oktatóinak alkotásaiból. 

2007. június 7-9. 

„Poétikai töréspontok – Illyés Gyula és József
Attila” címmel rendezett konferenciát a Pécsi

Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Ka-
rának Irodalomtudományi és Nyelvészeti Inté-
zete. A háromnapos rendezvényen 18 elő-
adás hangzott el, amelyek Illyés Gyula és Jó-
zsef Attila költészetének poétikai töréspontja-
it elemezték. A résztvevők a konferencia kere-
tében Felsőrácegrespusztára és Ozorára is el-
látogattak.

Június 22-24.

A háromnapos Szekszárdi Szent László-na-
pok – Pócs Margit főszervezésében – szá-
mos nagysikerű rendezvénnyel várta az ér-
deklődőket. 
A Wosinsky Mór Közösségi Házban Tavaszy
Noémi-kiállítás nyílt. A Szent László és kora
konferenciasorozat második részeként
„Szent László és népe” témakörben –
Mayer Mihály püspök megnyitóját követően
– Prof. dr. Makk Ferenc történész, dr.
Puskely Mária szerzetes tanár, dr. Nagy Jan-

ka Teodora főiskolai tanár és Móser Zoltán
fotóművész voltak a téma előadói. Hangver-
senyek, kórusprogramok mellett a borkultú-
rával kapcsolatos bemutatók, pinceprogra-
mok zajlottak. Ekkor volt a IV. DIGI 24 rövid-
filmjáték, valamint a Szekszárdi Gitárkvar-
tett hangversenye. A jubileumi, V. Szekszár-
di Szent László-napi Vigadalom című soro-
zatot zenés, színházi előadások mellett kö-
zépkori kosztümös felvonulás, és a nagyvá-
radi Szent László Gimnázium diákszínját-
szóinak előadása színesítette. Első alka-
lommal hirdették meg a „Középkori kirako-
dóvásár leghitelesebb kalmára” címet. A
„királyi oklevelek” egyik nyertese Kiss Mária
kosárfonó szekszárdi kézműves.
Az ünnepségnek Mayer Mihály püspökön kívül
más jeles egyházi személyiségek is vendégei
voltak: Tempfli József erdélyi valamint Bíró
László, a püspöki kar családreferense.

Június 23.

Nagy sikere volt a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum „Múzeumok éjszakája” című ren-
dezvénynek, ahol a főépület, a megyeháza,
a Babits-emlékház, az Irodalom Háza Mé-
szöly Miklós Múzeum kiállításait tárlatveze-
téssel tekinthette meg a nagyszámú érdek-
lődő. Új kiállítás nyílt Bakó László üvegszob-
raiból. A Babits-házban a költő fejedelem
műveiből a szekszárdi irodalmi műhely tag-
jainak felolvasását Kovács Leslie hegedű-
improvizációi kísérték.

Június 29-30.

A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör Gyurkovics János vezetésével első
alkalommal rendezett Arató Napot és Bált
hagyományteremtő céllal.

Augusztus 19.

A Béla király téren több ezres közönség te-
kintette meg Szörényi-Bródy: István a király
című rockoperáját Varga Miklós és Vikidál
Gyula főszereplésével.

Szeptember 7.

A „Tudomány szerepe és jelentősége a XX.
században” című XIII. Levéltári Napi konferen-
cia a vármegyeháza dísztermében zajlott. Dr.
Puskás Imre elnöki megnyitóját követően dr.
Hargittai István, a BME professzora, Magyar
és a Norvég Tudományos Akadémia valamint
az Academia Europaea tagja tartott bevezető

előadást. Ezt dr. Gaál Attila: (WMMM igazga-
tó) Wosinsky Mór akadémikusról, dr. Bősze
Sándor: (SML igazgató) A honismeret és a le-
véltárügy kiemelkedő személyiségéről, dr. Ka-
nyar Józsefről, dr. Ódor Imre: (BML igazgató) A
XX. század eleji baranyai tudományszervezés-
ről tartott előadást. Dr. Nagy Janka Teodóra:
(PTE IGYFK intézetvezető főiskolai tanára) dr.
Holub Józsefről, a történész és jogtudós aka-
démikusról, míg Kaczián János (TMÖL levéltá-
rosa) dr. Hollós László akadémikusról beszélt.
Zárszót dr. Dobos Gyula (TMÖL igazgató)
mondott a nagytermet zsúfolásig megtöltő
hallgatóságnak. 

Szeptember 13-16.

A Szekszárdi Szüreti Napokon az utóbbi évek
magas színvonalán, változatos programokkal
zajlottak az események: Borudvar, Ízek utcája,
kézműves és iparművészeti kirakodóvásár,
gyermektánc gála (az Örökség Gyermektánc
Fesztivál résztvevőivel) az egyik oldalon. Bor-
akadémiával, borszemináriummal, Vásárok
Világa Konferenciával a másik műfajban. Fel-
tűnően nagy számú közönséget vonzott a szü-
reti felvonulás. Az Újvárosi Katolikus Társaskör
szüreti rendezvényét 12. alkalommal rendez-
ték meg. Számos irodalmi és zenei program
között volt Aalen, Ravenna és Szekszárd test-
városi zenei találkozó és az utcabál is.

2007. szeptember 13-16. 

A PTE IGYFK rendezte az I. Magyar Interdisz-
ciplináris Humorkonferenciát és Nemzetkö-
zi Humor-szimpóziumot, amely a Szekszárdi
Szüreti Napok egyik társrendezvénye volt. A
programsorozat keretében több mint ötven
magyar és külföldi előadó szólt a humor fe-
szültségoldó szerepéről és társadalmi jelen-
tőségéről.

Szeptember 

Darvas Ferenc „Anyu, mesélj!” sorozatában
megjelent „A gólyacsalád” című kötetét Tö-
visháti Béla rajzai díszítik.

Szeptember

„Kálváriák és keresztek Tolna megyében”
címmel nyílt kiállítása Elblinger Ferencnek, a
Garay János Gimnázium tanárának az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár porta galériájában.

Október

Szép sikert aratott a fővárosi Merlin Színház-
ban az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola Létra Színháza. A verses
színművek között mutatták be Sárvári János
rendezésében Kis Pál István rímes pásztor-
játékát, a „Szőlőhegyi Szatírikont”.

Október 26.

A megyei, a városi önkormányzat, a levéltár,
a múzeum, a könyvtár, a főiskola, az ÁMK és
a honismeretei egyesület közös, 37. helytör-
téneti pályázatának eredményhirdetésén a
11 pályamű közül harmadik díjat kapott Frei
Ágnes várépítészeti, különdíjat Kalauz
György a KÖJÁL történetét feldolgozó tanul-
mánya. Elismerésben részesült Kuruczné
Boda Zsuzsanna és Muthné Darócz Szilvia
munkája. A pályaműveket a lektori vélemé-
nyek alapján dr. Dobos Gyula igazgató érté-
kelte, a díjakat dr. Say István a megyei köz-
gyűlés művelődési és oktatási bizottságá-
nak elnöke adta át.

November 6.

Az M6-os autóút Tolna megyei szakaszán
végzett megelőző régészeti feltárás ered-
ményeiről tartott előadást dr. Gaál Attila, a
megyei múzeum igazgatója Magyar Tudo-
mány ünnepe alkalmából. 

November 15.

Lazáry Ágnes „Tanulmánykötetek repertóri-
uma” címmel jelent meg a Tolna Megyei Le-
véltár új kiadványa: A hasznos segédlet
(szerkesztője dr. Dobos Gyula) 22 levéltári
tanulmánykötet 160 tanulmányának 8500
oldalán könnyíti meg az olvasók, kutatók
számára a témák, korok nevek szerinti ke-
resését. 

November 20.

Falussy Mária zenetanári munkásságának
40. évfordulójáról az ünnepelt és zenész
barátai – Balogh József, Dobai Tamásné,
Köntös Hedvig, Lányi Péter, Verhás Virág és
Németh Judit versmondó – jubileumi hang-
versennyel emlékeztek meg. A Művészetek
Házát megtöltő közönség előtt a műsort
Szily Lajos, a zeneiskola volt igazgatója is-
mertette, méltatva Falussy Mária zenetári
munkásságát is.

December 3.

Az országosan is elismert Szekszárdi Kará-
csonyváró program keretében a Garay té-
ren kültéri Betlehem avatására került sor.
Alakjait Törő György és Töttősi Attila fafara-
gók készítették.

December 4. 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár az „Élő iro-
dalom a könyvtárban” címmel szervezett
előadássorozata keretében találkozhattak
az érdeklődők Party Nagy Lajos író, költővel.
A beszélgetést Gacsályi József könyvtáros
vezette.

December 5.

Különleges rendezvény résztvevői lehet-
tek a Gárdonyi Zoltán Református Együt-
tes jóvoltából Szekszárd város zeneked-
velői. A kórus szerzői esttel és kiállítással
emlékezett Farkas Ferenc zeneszerzőre.
A kiállítást Farkas András karmester, a
zeneszerző Svájcban élő fia nyitotta meg.
Köszöntőt mondott Csillagné Szántó Poli-
xéna. A kórus és Auth Zoltánné, Köntös
Hedvig, Lozsányi Tamás, Szabó Dóra és
Tillai Tímea közös hangversenyén a mű-
sort Orbán György ismertette.

December 12.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár porta ga-
lériáján Szatmári Juhos László szobrász-
művész szobor vázlataiból, grafikáiból
nyílt kiállítás. 

December 15.

A Művészetek Házában a 60 éves Szat-
mári Juhos László szobrászművész 40
szobrából és grafikáiból, valamint Csuhaj
Tünde tojásdíszítő művésznek nyílt közös
kiállítása. Csuhaj Tünde liba-, hattyú-,
emu-, nandu- és strucctojásokat díszít,
maratott, fúrt, polírozott technikával. A ki-
állításokat Wehner Tibor művészettörté-
nész és Póla Károly, az I. Béla gimnázium
nyugalmazott igazgatója nyitotta meg.
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December

A Gárdonyi Zoltán Református Együttes által
szervezett Magyar Kórusok Napja ünnepi
hangversenyen nyolc kórus mutatkozott be.
Az összkart Farkas András vezényelte.
2007-ben tíz alkalommal lépett fel Szekszár-
don illetve a megye településein fesztiválo-
kon, ünnepségeken a nagy múltra visszate-
kintő Liszt Ferenc Pedagógus Kórus.

December

Darvas Ferenc „Fénybe kapaszkodóan” cí-
mű verseskötete Beda László illusztrációi-
val, magánkiadásban jelent meg.

Nemzetközi kapcsolatok

1. BEZONS

Március 29. 
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság a város
vezetőségével együtt a Szent István-házban
ünnepelte a társaság fennállásának 15. és a
testvérvárosi kapcsolat 40. évfordulóját. A
rendezvényre meghívást kaptak a korábbi
városvezetők és az együttműködésben jelen-
tős szerepet játszó szervezetek és intézmé-
nyek képviselői.

Április 7-11. 

Bezonsból ifjúsági kosárlabda- és labdarúgó-
csapat érkezett városunkba a KSC Szekszárd
és a Garay Általános Iskola meghívására. A
sportolók több mérkőzést vívtak, és megtekin-
tették Szekszárd és környékének nevezetessé-
geit is. A francia csapatot – melyet Marcel
Prigent, a bezonsi testvérvárosi bizottság elnöke
vezetett – dr. Haag Éva fogadta a városházán.

Május

A hagyományos bezonsi Pünkösdi Tornán a 2.
sz. Általános Iskola labdarúgói nagy sikerrel
szerepeltek, és a végén a tornagyőzelmet is
ünnepelhették. A szekszárdi leány kosárlab-
dacsapat sikeres mérkőzéseket vívott a
bezonsi hasonló korú fiú(!) csapattal.

Október 10-16.

Bezonsba, a 40. éves testvérvárosi ünnepségre
Horváth István polgármester vezetésével egy
nagyobb delegáció utazott. A francia vendéglá-
tók október 11-én rendkívüli testületi ülés kere-
tében erősítették meg a testvérvárosi kapcsola-
tot, melyet ünnepi műsor és zenés est követett.
A delegációval utazott többek között dr. Haag
Éva alpolgármester, dr. Kilián Orsolya jegyző,
Császár József egykori tanácselnök, a 40 évvel
ezelőtti partnerszerződés aláírója valamint a
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság vezetősége,
dr. Fisi Istvánné elnök és Nemessányi Gyöngyi
alelnök. A programok során Horváth István pol-
gármester és Tölgyesi Balázs megtekintette a
közel 3 millió ember vízellátását végző, Bezons
közelében működő vízügyi vállalatot. Az évfor-
duló alkalmából a Szekszárd-Bezons Baráti Tár-
saság emlékkönyvet jelentetett meg.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN

Május 9.

Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt
évekhez hasonlóan egy nagyobb segélyszál-
lítmány érkezett szekszárdi szervezetek és in-
tézmények számára. A több mint 300 cso-
mag ruhaneműt, játékot, könyvet és egyéb
használati cikket a Szociális Iroda, a Család-
segítő Központ, a Szent Erzsébet Caritas Ala-

pítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Szekszárdi Csoport részére adományozta né-
met testvérvárosunk. Ebben az évben a Szo-
ciális Központ és az Idősek Otthona kérésére
kórházi ágyakat is küldtek a szállítmánnyal. 

Július 4-7. 

Horváth István polgármester, Ács Rezső alpol-
gármester, Tölgyesi Balázs ügyvezető és
Berlinger Attila kommunikációs referens uta-
zott Bietigheim-Bissingenbe, az önkormány-
zati cégek felépítését és működését tanulmá-
nyozni. A megbeszéléseket követően a város-
üzemeltetési cég (Stadtwerke GmbH) és a
közlekedési-turisztikai cég (Spillmann GmbH)
vezetőit szekszárdi tanulmányútra hívták az-
zal a céllal, hogy azok szakmai tanácsaikkal
segítsék a helyi közszolgáltató cégek szerve-
zeti és működési átalakításának folyamatát.
A kiutazó delegáció tárgyalt a bietigheimi te-
lephellyel rendelkező és sportpályák burkola-
tát előállító Desso GmbH holland ügyvezetőjé-
vel a szekszárdi sportcentrum területén terve-
zett atlétikai és labdarúgópályák ügyében.

Augusztus 28-30.

Rainer Kübler, a bietigheimi Stadtwerke
GmbH ügyvezetője szakmai látogatásra ér-
kezett Szekszárdra. A német testvérváros-
ban működő kommunális-szolgáltató cég
vezetője tárgyalásokat folytatott Tölgyesi
Balázs ügyvezetővel, és látogatást tett a
szekszárdi kommunális cégeknél. (Vízmű
Kft., Alisca Terra Kft., Alfa-Nova Kft.)

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira Jürgen
Kessing főpolgármester vezetésével vala-
mennyi politikai frakciót képviselő delegá-
ció érkezett Szekszárdra. 

November 5-6.

A PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar fennállásának
30 éves évfordulója alkalmából rendezett nem-
zetközi turisztikai konferencián előadást tartott
Bülent Menekse, a bietigheimi Spillmann uta-
zási és turisztikai cég ügyvezetője. 

December 13-23.

Az évek óta megrendezett karácsonyi vásá-
ron (Sternlesmarkt) Kékes Gábor méhész,
Nepp Dénes szíjgyártó mester és Berlinger
Attila kommunikációs referens vett részt.

3. DOWNPATRICK 

Városunk ebben az évben egy új testvérváro-
si kapcsolattal gyarapodott. Az Észak-Írország
és Írország határához közeli Downpatrick vá-
rosával már évek óta több találkozóra került
sor, szekszárdi együttesek, ifjúsági szerveze-
tek és magánszemélyek is baráti kapcsolato-
kat ápoltak hosszú ideje. Az észak-ír város
egyben Bezons testvérvárosa is, így már ko-
rábban is sor kerülhetett hármas cserekap-
csolatokra és közös ifjúsági-kulturális progra-
mok szervezésére. Downpatrick városa több
éve rendszeres résztvevője volt a Szüreti Na-
pok programjainak, egyre nagyobb számú tu-
rista is örömmel kereste fel városunkat. Az
idei Szüreti Napokon sort került a két város
vezetőinek hivatalos megbeszélésére. Ezt kö-
vetően 2007. október 25-én Downpatrickban
megtörtént a testvérvárosi szerződés aláírá-
sa. Az ünnepélyes ceremónián dr. Haag Éva
és Ács Rezső alpolgármester, Kővári László

képviselő és dr. Madarassy Ágnes tolmács
képviselte városunkat. 

4. FACSÁD

Augusztus 11-13.

A Facsádi Napok keretében került megren-
dezésre a bunyaszekszárdi emléknap is.
Szekszárdot Horváth István polgármester,
Tóthi János képviselő valamint a Szekszárd-
Lugos-Facsád Baráti Társaság tagjai képvi-
selték. A Bunyaszekszárdi Emléknap kere-
tében ebben az évben került sor a Szek-
szárd város ajándékaként kiszállított ren-
dezvénysátrak ünnepélyes átadására. A
facsádi ünnepségre meghívást kapott a
Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület is,
melynek tagjai egy színvonalas patchwork
kiállítással és a helyi oktatási intézmények-
nek szánt számos ajándékkal érkeztek a
partnervárosba.

Szeptember

A Szüreti Napok programjain ebben az év-
ben is részt vettek facsádi és igazfalvi ven-
dégek. A Covaci Dorel polgármester és Ger-
gely Elemér vezette delegációkkal néhány
helyi keramikus és fazekas is városunkba
érkezett, és árusította termékeit a Szüreti
Napok keretében. 

5. LUGOS

Március

Szekszárd MJV Önkormányzata 150 eurós
támogatást adott a lugosi Putnoky Miklós
Alapítvány részére a lugosi magyarok lapjá-
nak, a Lugosi Hírmondónak a kiadásához.
Az újság rendszeresen beszámol a szek-
szárdi fontosabb eseményekről és a test-
vérvárosi programokról.

Május 10-11. 

Horváth István polgármester rövid látogatás
keretében megbeszéléseket folytatott a vá-
ros a helyi RMDSZ vezetésével a kapcsola-
tok fejlesztése ügyében. A találkozón a he-
lyi RMDSZ köszönetét fejezte ki Szekszárd
városának a hosszú évek óta nyújtott anya-
gi támogatásért. 

Június 1-3. 

A hagyományos Lugosi Sörfesztiválon Szek-
szárdról ebben az évben dr. Tóth Gyula és
Kővári László önkormányzati képviselő,
Csapó Károly, a Szekszárd-Lugos-Facsád
Baráti Társaság alelnöke valamint Berlinger
Attila és Ambrus Balázs önkormányzati dol-
gozók vettek részt. 

Augusztus 11-13.

A hagyományos Lugosi Búcsún Horváth Ist-
ván polgármester, Kővári László önkor-
mányzati képviselő illetve a Szekszárd-
Lugos-Facsád Baráti Társaság tagjai képvi-
selték városunkat.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira érkezett lugosi
delegációt Marius Martinescu polgármester
vezette, melyben önkormányzati képviselők, a
helyi RMDSZ vezetősége és Fazakas Csaba
református lelkész is helyet kapott.

Szeptember 26-28.

A Szombati Szabó István Nemzetközi Szava-
lóversenyen városunkat Mester Lajosné ta-

nárnő és 3 versmondó fiatal (középiskolai
és főiskolai kategóriában) képviselte. 

December 19-20.

Dr. N. Horváth Béla, a PTE rektorhelyettese és
a szekszárdi Rotary Club elnöke vett részt az
1989-es decemberi forradalom évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségen. Ekkor ad-
ta át a magyar nyelvű oktatás segítése céljá-
ból a szekszárdi Rotary Club által gyűjtött
mintegy 3000 kötetnyi könyvet.

6. ÓBECSE

Április 21-22. 

A hagyományos óbecsei Középiskolások Mű-
vészeti Vetélkedőjén a csoportot vezető Hor-
váth István polgármester, valamint Csillagné
Szántó Polixéna és Horváth Jánosné önkor-
mányzati képviselő tárgyalásokat folytatott
Óbecse község vezetőivel a gazdasági együtt-
működés lehetőségeiről.

Május 16.

Szabó Endre községi elnök vezetésével 6 fős
delegáció érkezett Szekszárdra tapasztalat-
csere céljából, a környezetvédelmi és a kom-
munális feladatok áttekintésére. A delegációt
Horváth István polgármester és Tölgyesi Ba-
lázs ügyvezető fogadta, és a tárgyalásokon
megállapodtak abban, hogy Szekszárd szak-
mailag segíti Óbecsét a kommunális szolgálta-
tások privatizációja terén, illetve az Alisca Terra
Kft. révén pedig egy vegyesvállalat alapítását
is indítványozták

Június 3-4. 

Dr. Haag Éva alpolgármester és Horváth
Jánosné önkormányzati képviselő vett részt a
Gyöngyösbokréta Nemzetközi Néptánc-
fesztiválon, ahol nagy sikerrel lépett fel a szek-
szárdi Ifjú Szív Néptáncegyüttes is.

Szeptember 6-7.

Horváth István polgármester és Tölgyesi Balázs
ügyvezető és a Duna-Dráva Nemzeti Park igaz-
gatója utazott Óbecsére a közös kommunális
cég megalapítása és a környezetvédelmi együtt-
működés részleteinek megbeszélésére.

Szeptember 14-15.

Dusan Jovanovic polgármester és Szabó
Endre községi elnök vezetésével egy négy-
tagú önkormányzati delegáció vett részt a
Szüreti Napok eseményein.

7. RAVENNA

Március

Ravenna és Szekszárd közös Leonardo-pályá-
zatot nyújtott be Brüsszelbe, mely a két város
frissen diplomázott fiataljai részére tesz lehető-
vé 3-4 hónapos külföldi munkalehetőséget, és
az adott város cégeinél, közintézményeinél el-
tölthető gyakorlatot. A programhoz 2007 végén
a szekszárdi főiskola is csatlakozott, és felaján-
lotta két olasz fiatal 2008. évi szakmai gyakor-
latának koordinálását.

Szeptember

A Szüreti Napok programjai között került sor
a Nemzetközi Ifjúsági Zenei Találkozóra,
melyre Ravennából a Casola Valsenio zene-
kar érkezett, és lépett fel egy szabadtéri kon-
certen. A zenekart elkísérte Giorgio Sagrini,
Casola di Valsenio polgármestere és Franco
Tronconi, a Ravenna megyei idegenforgalmi
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hivatal vezetője is, akik részt vettek a külföl-
di delegációk közös szombat délelőtti foga-
dásán is, illetve tárgyalásokat folytattak Ács
Rezső alpolgármesterrel a jövőbeni együtt-
működésről.

8. WAREGEM

Április és május

Lies Knockaert, a Waregem-Szekszárd Ba-
ráti Társaság tagja, waregemi főiskolás
szakmai gyakorlatát Szekszárdon töltötte.

Augusztus 10-15.

A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar vendé-
geként városunkba érkezett a waregemi
klarinétzenekar. Az együttes több koncertet
adott Szekszárdon és Harkányban, illetve
egész napos pécsi és balatoni kiránduláson
vett részt.

Augusztus 22-26.

Ekkor rendezték meg belga testvérvárosunk
legnagyobb ünnepét, a Waregem Koerse
nemzetközi lóversenyt és társrendezvényeit,
melynek keretén belül került sor a waregemi
Magyar Nap rendezvényeire is. Szekszárd MJV
Önkormányzatát Horváth István polgármester,
Ács Rezső alpolgármester valamint dr. Hor-
váth Kálmán és Ilosfai Gábor képviselte. A Ma-
gyar Napra a Bartina Néptáncegyüttes és a
Bartina zenekar készült hagyományőrző mű-
sorral. Az est bevételéből a Waregem-
Szekszárd-Baráti Társaság 2008-ban újra
meghív 50-60 hátrányos helyzetű iskolás gyer-
meket 10 napos belgiumi nyaralásra.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira Jo Neirynck
alpolgármester vezetésével érkezett 4 fős
hivatalos delegációt elkísérte a Kindt és a
Wilfaert házaspár is, akik a testvérvárosi
kapcsolat alapítói voltak. 

Szekszárd MJV egyéb 
nemzetközi kapcsolatai

Február 7. 
Dr. Burkhard Schmied, a budapesti német
nagykövetség mezőgazdasági titkára érke-
zett Szekszárdra polgármesterünk meghí-
vására. A szakember széles körű tájékozta-
tást kapott a városban folyó és tervezett fej-
lesztésekről, különös tekintettel a tervezett
idegenforgalmi látványelemekre (bor-skan-
zen, gyógyfürdő, gemenci turisztikai köz-
pont, stb.).

Március 14.

Városunkba látogatott April H. Foley, az
Amerikai Egyesült Államok budapesti nagy-
követe. A nagykövet asszony az I. Béla gim-
názium ünnepi műsorának megtekintése
után előadást tartott a diákoknak az ameri-
kai továbbtanulási lehetőségekről, majd a
városházán találkozott Horváth István pol-
gármesterrel.

Július 3.

Szekszárdra érkezett a Donaufreunde Ulm
Baráti Társaság hajója. A Dunabarátok Tár-
sasága 55 éve járja saját hajójával, az
Ulmer Schachtel-lal a Dunát, és igyekszik a
Duna menti országok közötti baráti kapcso-
latot ápolni. A társaság tagjai között számos
magas rangú német politikus és tudomá-

nyos társaság vezetője található, akik Ulmtól
a Vaskapuig tartó szakaszon első alkalom-
mal látogattak el városunkba.

Szeptember

Udvariassági látogatásra érkezett Szek-
szárdra John Nichols, Nagy-Britannia ma-
gyarországi nagykövete valamint Bethany
Mander külügyi munkatárs. A diplomatákat
dr. Haag Éva alpolgármester fogadta.

Október

A hónap utolsó hetében dr. Szili Katalin parla-
menti elnök vezetésével parlamenti küldött-
ség utazott Kanadába, melynek tagja volt
Horváth István polgármester, a Magyar Bor-
városok Szövetsége elnöke is. A vendégeket
dr. Vastagh Pál kanadai nagykövet és a nagy-
követség munkatársai kalauzolták. Polgár-
mesterünk nagy sikert arató borbemutatót
tartott Szekszárd híres boraiból.
Szekszárdra látogatott dr. Ferdinand
Mayrhofer-Grünbühel, az Osztrák Köztár-
saság magyarországi nagykövete. A diplo-
matát dr. Pálos Miklós, a megyei közgyű-
lés alelnöke hívta meg. A nagykövetet
Somogyvári Márta tiszteletbeli konzul,
Georg Kilzer követ és Inghold Rumpf ke-
reskedelmi attasé is elkísérte városunkba.

November 10.

A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormány-
zat és a német tauberbischofscheimi
Caritas Szövetség közötti együttműködési
szerződés alapján öt német óvodapedagó-
gus hallgató érkezett a Német Kisebbségi
Önkormányzat óvodájába, a Wunderland
óvodába három hetes szakmai gyakorlatra.
A német kisebbségi önkormányzat és a PTE
IGYFK megállapodást kötött a német hallga-
tók szakmai gyakorlatának koordinálására
valamint a gyakorlat állami elismerésére.

Egészségügy

Január 9.

Átadták a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórházának elkészült műtő-
blokkját. Ünnepi beszédet mondott dr. Pus-
kás Imre, a megyei közgyűlés elnöke.

Április 18.

A Balassa János kórházban 10 ágyas sür-
gősségi betegellátó osztályt avattak.

Május 29.

Az ápolók nemzetközi napja alkalmából a
Vármegyeházán zajlott ünnepség kereté-
ben főigazgatói dicséretet kaptak a kórház
legkiválóbb dolgozói közül Mohai Jánosné
ideggondozó valamint Jókai Péterné, a II.
belgyógyászat és Keinráth Józsefné, a gyer-
mekosztály munkatársa.
Az Ápolók Napján négy kórházi dolgozó kap-
ta meg a Magyar Ápolási Egyesület elisme-
rését: Horváth István, a mozgó ernyőszűrő
szolgálat dolgozója. Kiss Istvánné segéd-
ápoló, Lenti Jánosné osztályvezető ápoló. A
Megyei Ápolási Egyesület Szabóné Dudás
Gizellát tüntette ki.

Július 2.

A „Segítő Kezek” egyesület a jótékonysági
rendezvények, kiállítások szerevezése, ké-
peslapok árusítása, a lakosság és cégek tá-

mogatásából befolyt 11 millió forintból egy,
a tüdőrák felismerését a kezdeti stádium-
ban segítő, videobronchoszkópos gépet vá-
sárolt a Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza Tüdőosztályának,
amelyet ünnepélyes keretek között e napon
adtak át. Az új hörgőtükröző berendezés a
tüdődaganat diagnosztikai alapműszere, de
beszerzését az intézmény költségvetéséből
nem tudták megoldani.

Október

A Balassa-napon, a megyei kórház hagyomá-
nyos ünnepén Balassa-díjat kapott dr. Bende
Marianna, a radiológiai osztály főorvosa,
Böröcz Istvánné, a gyógyszertár vezető asz-
szisztense, Csepregi Józsefné munkaügyi
előadó, Kuckóné Illés Angéla, a szemészeti
osztály ápolója, dr. Rácz István, a szemészeti
osztály főorvosa és Teleki Éva, a pszichiátriai
osztály adminisztrátora.

Civil szervezetek

Január 21.

A Szekszárdi Nőegylet – mint hat esztende-
je mindig – ismét megajándékozta a Szivár-
vány Általános Iskola rászoruló diákjait.

Január 24.

A Babits Mihály művelődési házban ünne-
pelte fennállásának 30. évfordulóját a
Dicenty Dezső Kertbarát Kör, amely a jubi-
leumot egybekötötte a Vince-napi borün-
neppel (jelen esetben a kékfrankos ünne-
pével), amelyet a kör 10 éve indított. 

Február 1.

A Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szer-
vezete meghívására dr. Salgó László, az
Europol igazgatóhelyettese „Az Europol:
múlt, jelen, jövő” címmel tartott előadást.

Február 9.

A Tolnai Méhészek hat mázsa mézet aján-
lottak fel a Böjte Csaba által vezetett dévai
árvaháznak.

Február 15.

A Vállalkozói Szalon vendége volt dr. Szili
Katalin házelnök, és a „Törvényalkotás ez
évi menetrendje” címmel tartott előadást.

Április

Melocco Miklós szobrászművész, Kossuth-
és Munkácsy-díjas, érdemes művész a
Szekszárdi Nőegylet vendége volt a Belváro-
si Galériában. 

Március 9.

A Kereskedelmi és Iparkamara konferenciá-
ján az Új Magyarország Fejlesztési Tervről
tartott előadást Bajnai Gordon kormánybiz-
tos.

Június 4, 10.

A Vállalkozói Szalon vendégeként Tölgyessy
Péter közíró, országgyűlési képviselő „A par-
lamenti pártok helyzete a választások előtt”
címmel, június 10-én „A reformok kilátásai”
címmel tartott előadást.
Civil szervezetek, intézmények, pártok meg-
hívására a fentieken kívül számos neves
személyiség látogatott el városunkba és tar-
tott előadást többek között:

Navracsics Tibor, a FIDESZ parlamenti frak-
ciójának vezetője a Művészetek Házában
találkozott hallgatóival.
Mikola István, a FIDESZ szakpolitikusa a
KDNP helyi szervezetének meghívására lá-
togatott Szekszárdra, és a Wosinsky Közös-
ségi Házban tartott előadást.

Július 1.

Rotary Club Szekszárd 2007-2008. évre dr.
N. Horváth Béla egyetemi tanárt választotta
új elnökének.

Szeptember 27-28.

Az Állampolgári Részvétel Hete elnevezésű ren-
dezvény keretében a Tolna Megyei Civil Szolgál-
tató Központ – együttműködve a közösségi
kezdeményezéseket támogató szakmai mű-
hellyel és a Szekszárdi Civil Szervezetek közös-
ségével – tanácskozást rendezett „A civilek
szerepe a település és vidékfejlesztésben” cím-
mel, amelyet Halmai Gáborné országgyűlési
képviselő nyitott meg.
„Szabadtér – Szabad vélemény” című kö-
zösségi rendezvényen lakossági közérzet-
felmérésre került sor, amelynek eredménye
(több száz vélemény és jobbító ötlet) eljutott
a képviselő-testülethez. A rendezvényt dr.
Haag Éva alpolgármester asszony nyitotta
meg.
2007-ben is folytatódott a Babits Mihály mű-
velődési ház színháztermében a nagy érdek-
lődéssel kísért Léleképítő előadássorozat dr.
Tóth Csaba Attila szervezésében. A sorozat
vendége, előadója volt: Kondor Katalin, a
Magyar Rádió volt elnöke, Bordy András,
Korbuly Péter és Szilágyi Zoltán, a Magyar
Rádió bemondói, Csókay András agysebész,
Melocco Miklós szobrászművész, Götz Anna
és Rubold Ödön színművészek, Takaró Mi-
hály irodalomtörténész, Bakay Kornél iroda-
lomtörténész, Boér Ferenc színművész, dr.
Puskely Mária szerzetestanár és a kárpátal-
jai Credo Együttes. 
Január 1-jétől december 31-ig minden nap
folytatódott a szekszárdi Védegylet Egyesü-
let által összefogott tüntetéssorozat a Garay
téren, amelyet Gyurcsány Ferenc miniszter-
elnök 2006. szeptember 17-én nyilvános-
ságra került őszödi beszéde váltott ki.

Nemzetiségek,
etnikai kisebbségek

Január 3.

Hétszemélyes Volkswagen típusú mikro-
buszt ajándékozott a szekszárdi német ki-
sebbségi önkormányzat a városnak szociá-
lis és egészségügyi célra.

Január 8.

Az Országos Német Önkormányzat és az Or-
szágos Mentőszolgálat közös pályázata ered-
ményeképpen jutott 10 ezer euró értékű kar-
diológiai műszerhez a megyei kórház.

Május 5.

A Német Kisebbségi Önkormányzat és az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár kapcsolatá-
ban kiemelt szerepet kap a kistérségi
együttműködés a kistelepülések könyvellá-
tásában és a helyi értékek őrzésében egy-
aránt. Erről állapodott meg dr. Józan-Jilling
Mihály, az önkormányzat elnöke és
Liebhauser János, a könyvtár igazgatója.
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Egyházak

Február 10.

A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület megszervezte a ha-
gyományos, immár 8. alsóvárosi bált. 

Április 13-15.

A Szekszárdi Református Egyházközség 50
fős küldöttsége gyülekezeti kiránduláson te-
kintette meg Szabolcs-Szatmár megye és
Kárpátalja számos nevezetességét.

Április 18.

A Rotary Club pénzadománnyal járult hozzá
a református templom bejárati ajtóinak ké-
szítéséhez.

Április 29.

Dr. Szabó István püspök hirdette az igét a
gyülekezet templomának, parókiájának
és a Kálvin téri iskola épületének megújí-
tásáért tartott hálaadó istentiszteletén. A
gyülekezetet köszöntette Horváth István
polgármester, Fazakas Csaba lugosi es-
peres és dr. Tóth Miklós Hollandiából. Az
istentiszteletet követő szeretetvendég-
ségben, a Mészáros borházban 110 gyü-
lekezeti tag vett részt.

Június 14-17.

A gyülekezetben evangelizált dr. Csűri Ist-
ván, a Királyhágó melléki református egy-
házkerület helyettes püspöke.

Szeptember 14-16.

A Szent János- és Pál-kápolna (kórházi ká-
polna) megnyitása a nagyközönség előtt, a
felújítási tervek bemutatása.

Szeptember 16.

A gyülekezet vendége volt dr. Csiha Kál-
mán nyugalmazott marosvásárhelyi püs-
pök, Fazakas Csaba lugosi esperes és az
RMDSZ képviseletében Kovács László.

Október 29.

A Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére Bí-
ró László püspök a belvárosi templomban
misét mondott valamennyi elhunyt alsóváro-
si lelki üdvéért. A szentmisét követően a plé-
bánia közösségi házában Máté János terve-
ző, Heimann Zoltán és Elekes Eduárdné tá-
jékoztatója hangzott el „Összefogás a Szent
János- és Pál-Kápolna felújításáért” címmel. 

Október

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes „Erősségem és énekem az Úr” cí-
mű CD-jét mutatta be az evangélikus temp-
lomban. Köszöntőt mondott dr. Pálos Mik-
lós, a megyei közgyűlés alelnöke. A CD-t
prof. Tillai Aurél, Liszt- és Magyar Örökség-
díjas karnagy mutatta be, igét olvasott
Szemerei László, a Tolnai Egyházmegye es-
perese. A műsort Decsi Kiss János vezette.
Közreműködtek: Auth Zoltán, Balázs Réka,
Köntös Hedvig, Lozsányi Tamás, Szabó Dó-
ra hangszeren; Lemle Zoltán, Márkus Edit,
Papp Krisztina és Tillai Tímea szólóénekkel.

December

Szeretetvendégség címmel a gyülekezet öt-
ven asszonyának 200 ételreceptjét tartal-

mazó kötetet jelentetett meg a református
egyházközség.

Sport

Február 20.

A Budapesti Syma Csarnokban rendezett
országos atlétikai fedett pályás bajnoksá-
gon Csillag Balázs 1500 méteren bronz-,
3000 méteren ezüstérmet szerzett.

Március 10.

Ünnepélyes keretek között köszöntötték
2007 legeredményesebb egyesületeit:
Szekszárd Asztalitenisz Klub, Atlétikai Club
Szekszárd, Kosárlabda Sport Club Szek-
szárd, Utánpótlás Kézilabda Sportegyesület
Szekszárd, Szekszárdi Utánpótlás-nevelő
Futball Club, Gemenc Judo Klub Egyesület
Szekszárd, Szekszárdi Rádió Klub, Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpár Egyesület,
Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület,
Dynamic Triatlon Club Szekszárd, Szekszár-
di Vízmű Sportegyesület, Szenior Atlétikai
Club Szekszárd, Embusen Karate Sport-
egyesület.

Április 20.

Póla Ákos, a Vízmű SE Szekszárd serdülő
sportolója nyolc aranyérmet szerzett Zala-
egerszegen, a rövid távú vidékbajnokságon.

Május 16-19.

Az Atomerőmű-KSC Szekszárd kadett női
kosárlabdacsapata aranyérmet szerzett az
országos bajnokság döntőjén.

Május 23.

Szekszárd a „Kihívás Napja” rendezvényen
negyedik alkalommal lett első a kategóriá-
jában.

Június 9.

Az Atlétikai Club Szekszárd válogatott ver-
senyzői közül a cseh-szlovák-magyar U18-
as válogatott viadalon Szőke Gergő 3000
méteres síkfutásban (8:56,12) második he-
lyezést ért el. Zsigmond Előd 2000 méteres
síkfutásban (6:12,07), Asztalos Dénes pe-
dig 1500 méteren (3:53,12) szerzett ezüst-
érmet.

Június 16.

Az Adidas Streetball Challenge szekszárdi
rendezvényen rekordot ért el a város azzal,
hogy a versenyre 143 csapat nevezett. A
dobóversenyekkel együtt közel 1000 fő
sportolt ezen a rendezvényen. 

Június 23-24.

Csillag Balázs, az Atlétikai Club Szekszárd
válogatott versenyzője az Európa-kupán,
1500 m síkfutásban 3:46,71 időeredmény-
nyel a 4., 3000 méteren (8:10,21) az 5. he-
lyen végzett.

Június 20-24.

Ambrus Attila, az EMBUSEN Karate SE spor-
tolója a Valenciában rendezett Wuko Karate
világbajnokságon a felnőtt férfi kumite ver-
senyszámban 8. helyezést ért el. 

Július 27-augusztus 5.

A Magyar Köztársaság U16-os kosárlabda-vá-
logatottja a lettországi Európa-bajnokságon 8.

helyezést szerzett. A csapat tagja volt a KSC
Szekszárd három játékosa: Tamis Dorottya
csapatkapitány, Bálint Réka és Gergely Domi-
nika. Tamis Dorottya az „Év utánpótláskorú já-
tékosa 2007” címet is elnyerte.

Szeptember 29.

Kustos Gergő, az Atlétikai Club Szekszárd
versenyzője a szlovén-horvát-magyar U16-
os válogatott viadalon 1000 m síkfutásban
(2:35,30) első helyezést ért el.
BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA:
Ács Balázs a Judo Országos Diákolimpián a
C korosztály 27 kg-os kategóriában első,
Uzorás Bence harmadik helyet szerzett.
AZ I. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS INFORMA-
TIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA:
Baki Eszter, Bálint Réka, Tamis Dorottya,
Steiner Kata, Stier Katinka, Gergely Domini-
ka, Szabó Kata, Pámer Bettina, Nyéki Ani-
kó, Takács Katalin, Varga Katalin összetéte-
lű V. korcsoportos lány kosárlabdacsapat a
Diákolimpia Országos döntőjében III. helye-
zést szerzett. 
A Kertai Bettina, Steiner Kata, Tamis Do-
rottya, Takács Katalin, Szabó Kata, Gergely
Dominika, Bálint Réka, Varga Katalin, Stier
Katinka, Pámer Bettina összetételű VI. kor-
csoportos lány kosárlabdacsapat a Diák-
olimpia Országos döntőjében III. helyezést
szerzett. Felkészítő tanáraik: Vecsési Klára
és Szabó Noémi.
Az Országos Diákolimpián VI. korcsoportos
teniszcsapatban 2. helyezett lett Gulyás Gá-
bor és Partos Dávid. Felkészítő tanár: Hahn
János.
DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA
GRUNDSCHULE:
A Diákolimpia országos döntőjén három
próba versenyszámban a Lehel Flóra, Hor-
váth Dorka, Kónya Dóra, Balázs Alexa, Nagy
Zsuzsanna, Gál Dominika összetételű csa-
pat 3. helyezést ért el.
Tamás Bence az Országos Serdülő Bajnok-
ságon gerelyhajításban 2. helyezést ért el.
Felkészítő edző: Scherer Tamás.
GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM:
Szalai Dániel IFAA World 3D Archery
Championships versenyen és a Vadász-
Íjász Világbajnokság JMBH (C) kategóriá-
ban egyaránt első helyezett lett. Felkészítő
edző: Balogh László.
Szőke Gergő Országos Atlétikai Diákolimpia
döntőjén a 3000 méteres síkfutásban győ-
zött, az országos mezei futó diákolimpia 3.
helyezést ért el. Felkészítő edző: Radva Dó-
ra.
Zsigmond Előd Országos Diákolimpián 3000
méteres síkfutásban 2. helyezést, az orszá-
gos mezei futó diákolimpián 3. helyezést ért
el. Felkészítő edző: Németh Gyula.
Ohn Kinga Országos Diákolimpián 1500 m
síkfutásban 2. helyezést szerzett. Felkészí-
tő edző: Németh Gyula.
A Kesjár Csaba, Kesjár Dániel, Póla Ákos
trió országos mezei futó diákolimpia csa-
patversenyében 3. helyezést ért el. Felké-
szítő edző: Radva Dóra, Csirzó Zoltán.
GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS, MÛVÉ-
SZETI ÉS SPORTISKOLA:
Straubinger Dániel a korcsoportos Magyar
Nemzeti Sakkbajnokságon 2. helyet szer-
zett. Felkészítő edző: Vidéki Sándor.
Nagy Bence az Országos Diákolimpián ke-
rékpár szakágban 3. helyezést szerzett.

Gyenes Dávid az Országos Országúti Kerék-
pár versenyen 1. helyezést ért el.
Arató Csilla, Rigó Boglárka és Kaszpari Do-
risz a négyszeres országos diákolimpiai baj-
nokcsapat tagja triatlon, duatlon, aquatlon
és mezei futás sportágakban. Arató Csilla a
2006-2007. tanévben elnyerte a „Jó tanuló,
jó sportoló” címet. Felkészítő edző: Sáthy
István.
András Leonetta Országos Akrobatikus
táncversenyben egyéni I., párosban II. he-
lyezést szerzett.
5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA:
Antal Andrea (kata=formagyakorlat,
kumite=küzdelem) WKF MB, Nyugat-Ma-
gyarországi elődöntőjén, kumite 3., Wado-
Kai OB III. forduló, kata 1., kumite 2., IWKU
Open, Nemzetközi Nyílt Bajnokság III. fordu-
ló, kata 1., kumite 3. helyet szerezte meg.
Felkészítő edző: Nagy Ákos.
Bogáncs Bence a Gemenc Judo Klub Egye-
sület színeiben diák „A” OB-n 3. helyet sze-
rezte meg. Tagja volt a diák OB nyertes csa-
patának.
Bogáncs Gergő Serdülő OB-n 2., Ifjúsági Or-
szágos Diákolimpián szintén a 2. helyet sze-
rezte meg. Felkészítő edző: Szepesi József.
Hunyadi Bence Diák „A” OB 3., Diák Orszá-
gos Csapatbajnokság 1. helyezett Diák
„A”csapat tagja 1. , Diák „A” Országos Diák-
olimpia 3. helyezettje, Felkészítő tanár: Sze-
pesi József
Málinger Balázs DUNA RÉGIÓ Diákolimpia
síkvízi evezés K-2 500 m 1. hely. Felkészítő
tanár: Barina József mesteredző
Märcz Péter az Judo Országos Csapatbaj-
nokság I. helyezett Diák „A” csapata tagja.
Felkészítő tanár: Szepesi József
Märcz Tamás Diák Judo Országos Csapat-
bajnokság III. helyezett Diák „C” csapat tag-
ja, Diák „C” Országos Diákolimpia 1. , a Di-
ák „C” Magyar Köztársaság Kupa 1. helye-
zettje. Felkészítő tanár: Szepesi József
Sümegi Tekla Asztalitenisz Diákolimpia me-
gyei döntő 2.,párosban első helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Kékesi János
Az Országos Elsősegélynyújtó Találkozó és
Versenyen az 5. sz. Általános Iskola csapa-
ta II. helyezést ért el. Jakab Réka, Horváth
Beáta, Hunyadi Bence, Simon Janka és
Szabó Ákos ennek a csapatnak voltak a
tagjai. Felkészítő tanár: Szoboszlai Edit.
Kiss Máté az Országos Kerékpáros bajnok-
ságon első helyezést ért el.
Felkészítő edző: Steig Gábor.
A „Barátunk a természet” elnevezésű XX.
Országos Természetismereti Vetélkedőn a
7-8. osztályos korcsoportban az 5. sz. Álta-
lános Iskola Enyedi Péter, Gujás István és
Gyulai Dominik összetételű, „Gemenc” csa-
pata a 3. helyet szerezte meg. Felkészítő ta-
nár: Erményi Zoltánné.
A SZEKSZÁRDI SZIVÁRVÁNY ISKOLA: 
Fejes Károly a tanulásban akadályozott tanulók
Országos Atlétikai Diákolimpiáján távol- és ma-
gasugrásban egyaránt 3. helyezést szerzett. Fel-
készítő tanár: Schönhardt Jánosné.
Szabó Noémi az Atomerőmű-KSC Szek-
szárd szakedzője kadett korosztályban az
„Év edzője 2007” címet nyerte el. A díjat a
Heraklész-gálán, 2008. január 25-én adták
át Budapesten.
A Belgrádban megrendezett gyors távírász vi-
lágbajnokságon az 50 éves múltra visszatekin-
tő Szekszárdi Rádió Club tagja, Hudanik Antal
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egyéni első, Weisz András és Weisz Andrea
egyéni negyedik helyezést ért el.
Weisz László, a Szekszárdi Rádió Club tag-
ja, a Rádióforgalmi Európa-bajnokságon
egyéni első helyezést ért el.
Győri Balázs, a Szekszárdi Rádió Club tagja,
a Bydgoszczban megrendezett Tájékozódá-
si Futó Európa-bajnokságon a 6. helyen
végzett csapat tagja volt. 

Díjak, elismerések

Január 21.

Szabadi Mihály koreográfus, táncgyűjtő, a
szekszárdi Bartina Együttes alapítója a Ma-
gyar Kultúra Napja alkalmából Csokonai Vi-
téz Mihály alkotói díjat vett át Hiller István
oktatási és kulturális minisztertől az Ipar-
művészeti Múzeumban.

Január 22.

A három Civil szervezet által 2000-ben alapított
Tolna Megyei Művészetért plakettet ebben az
évben Kaczián János (levéltári kutatásaiért),
Szigetvári Ernő (művészet pártolásáért), Ador-
ján Endre (alkotó és oktató munkájáért), Csúcs
Endre (népi iparművész, feketemázas hagyo-
mányőrző munkájáért) kapta.

Március 15.

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetést kapott dr. Korzenszky
Emőd, a Megyei Élelmiszerlánc Biztonsági
és Állategészségügyi Igazgatóság igazgató-
főállatorvosa.

Március 16.

A Szabad Sajtó napján Gyuricza Mihály ny.
szerkesztő és Búzás Marika terjesztési
munkatárs nívódíjat kapott.

Március 17.

A Kaposvári Régió Központban megrende-
zett Szabad Sajtó ünnepen vette át
Eszteriné dr. Faragó Márta, a Szociális és
Gyámhivatal kirendeltség vezetője a Köz-
szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozatát.

Április 24.

Szekszárd MJV Közgyűlése közrendvédel-
mi szakterületen Szabolcsi Tibor Zoltán r.
törzszászlósnak, bűnügyi szakterületen
Csorba Szilárd r. főhadnagynak az „Év
Rendőre” kitüntető címet adományozta.
Horváth István polgármester a címet ta-
núsító kitűzőt és okiratot valamint az elis-
meréssel járó pénzjutalmat a Szekszárdi
Rendőrkapitányság által rendezett rend-
őrnaphoz kapcsolódó ünnepség kereté-
ben adta át.

Május 3.

Porgó Anita, a PTE IGYFK végzős hallgató-
ja első díjat kapott a Debrecenben meg-
rendezett Országos Anyanyelvi Tanítási
versenyen.

Május 4.

Szekszárd MJV Közgyűlése Hostyánszki Gá-
bor tűzoltó főtörzsőrmesternek az „Év
Tűzoltója” kitüntető címet adományozta. A
címet tanúsító kitűzőt és okiratot valamint
az elismeréssel járó pénzjutalmat a Szent
Flórián-naphoz kapcsolódó ünnepség kere-
tében a polgármester adta át.

Május 12.

A Garay János Gimnáziumban kiváló tanul-
mányi eredményéért és sportteljesítményé-
ért a 2007. évi Joó Ferenc díjat Varjú Krisz-
tina (1. hely, 500 000 Ft), Horváth András
(2. hely, 300 000 Ft) és Rudolf Kata (3.
hely, 200 000 Ft) kapták.

Május

Az ügyészség napján sok évtizedes munká-
ja elismeréséül arany gyűrűt kapott dr. La-
katos István, a megyei főügyészség cso-
portvezetője. Ügyészségért díjat pedig Mé-
száros Julianna. A Legfőbb Ügyész elismerő
oklevelét Hacklné dr. Nyirati Erika szekszár-
di vezető ügyészhelyettes kapta.

Június 1.

A pedagógusnap alkalmából a Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakképző Intézet Nagyváthy-
díjat kapott. A díjat Gráf József minisztertől Dö-
mötör Csaba igazgató vette át.
Ráczné Kovács Zsuzsanna, a Wunderland
Óvoda helyettes vezetője a pedagógusna-
pon elsőként vette át a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat által alapított
Pädagoge des Jahres Szekszárd 2007 (az
Év pedagógusa 2007.) díjat.

Június 8.

Az Önkéntesek Napján 5. alkalommal ke-
rült sor Szomjú-díj átadására.
A 2007. év önkéntese Binder János, a Tolna
Megyei ILCO Egyesület alapító elnöke, és a
Tolna megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület lett. A díjakat az alapítók képvise-
letében Csordásné Kőműves Ágnes, a
Mentálhigiénes Műhely titkára és Dér
Miklósné, a Szekszárdi Civil Szervezetek
Közösségének ügyvezetője adta át.

Június 11.

A legjobb Tolna megyei újságírót megillető
plakettet Steinbach Zsolt vehette át.

Június 26.

60. születésnapját ünnepelte Farkas Pál szob-
rászművész, a PTE IGYFK tanára, a Közjóért
(1998.), Illyés Gyula-emlékplakett (1998.), Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2004.)
kitüntetések birtokosa, akinek köztéri alkotásai
a megyeszékhelyen, Tolna megyében és az or-
szág számos településén találhatók.

Július

A Vöröskereszt Világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepségen köszöntötték a szerve-
zet önkénteseit, és kitüntetéseket adtak át.
A Vöröskeresztes Munkáért arany fokozatá-
val ismerték el Bán Józsefné, ezüst fokozat-
tal Farkas Gyuláné, bronz fokozattal Bencze
Istvánné munkáját.

Augusztus 20.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetésben részesült
Takler Ferenc. A szekszárdi történelmi
borvidék egyik legnevesebb borásza az
elismerést Gráf József Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési minisztertől vette át.
Illés Tamás, a Vállalkozói Szalon és a Szekszár-
di Civil Kerekasztal elnöke a Magyar Köztársa-
sági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést az augusz-
tus 20-i ünnepségek keretében Sólyom László
Köztársasági elnöktől vette át.

Augusztus 20.

A városi Szent István-napi ünnepség kereté-
ben zajló közgyűlésen adta át Horváth Ist-
ván polgármester a közgyűlés által megsza-
vazott városi díjakat, elismeréseket.
PRO URBE SZEKSZÁRD EMLÉKPLA-

KETTET KAPOTT:

Dr. Hadnagy Albert, (Dálnok, 1901. január
21. - Szekszárd, 1967. május 26.) aki 1926-
1967 között a vármegyei levéltár főlevéltár-
noka, majd a Szekszárdi Állami Levéltár igaz-
gatója volt. „Az elmúlt század levéltári és tör-
téneti anyagok megmentéséért folytatott ál-
dozatos munkájáért valamint az évtizedeken
át tartó, fáradhatatlan kutató- és gyűjtőmun-
kájának  elismeréseként.” A posztumusz ki-
tüntetést leánya, dr. Gutai Miklósné Hadnagy
Ilona vette át.
Prof. dr. Simon László (Jászberény, 1942.
november 8.) 1981-től nyugdíjba vonulásá-
ig, 2007-ig a Balassa János kórház
gasztroenterológiai osztálya osztályvezető
főorvosa. „Magas szintű belgyógyászati,
gasztroenterológiai, orvosi tevékenységé-
ért, a gyakorlati-klinikai kutatásban, okta-
tásban elért eredményeiért, Szekszárd jó
hírnevének öregbítéséért.”
Szabadi Mihály (Sióagárd, 1937. április 4.)
A TADÓ igazgatója, a Babits Mihály Megyei
Művelődési Központ igazgató-helyettes,
majd főmunkatársa. „A néphagyományok
kutatásában elért eredményeiért, magas
szintű koreográfusi, népművelői, néptánc-
oktatói és közösségformáló tevékenységé-
nek elismeréseként.” 
A KÖZJÓÉRT KITÜNTETÕ DÍJAT KAPOTT:

ANDRÁSNÉ MARTON ZSUZSANNA,
a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munka-
társa. „Kiemelkedő közösségszervező tevé-
kenységéért, a kulturális értékek és hagyo-
mányok ápolása, megőrzése terén végzett
munkájának elismeréseként.” 
BALÁZSI ZOLTÁN LELKÉSZ: „Több évti-
zedes lelkészi és kántori tevékenysége, vá-
rosunk egyházi életében betöltött aktív sze-
repvállalása, példamutató magatartása és
a református gyülekezet összefogásában
örömmel vállalt áldozatos munkája elisme-
réseként.” 
BÉRESNÉ KOLLÁR ÉVA az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár könyvtárosa. „Több évti-
zedes zenepedagógusi tevékenysége,
városunk kulturális életében, egyesüle-
teiben betöltött aktív és karitatív szerep-
vállalása, illetve a gyermekek-fiatalok ze-
nei nevelése terén tett érdemei elisme-
réseként.”
DARVAS FERENC nyugalmazott postai
műszerész, író. „Több évtizedes irodalmi te-
vékenysége, városunk közéletében, egyesü-
leteiben betöltött aktív és karitatív szerep-
vállalása elismeréseként.” 
DR. SÓLYOM BÓDOG ügyész. „A több év-
tizedes ügyészi és az igazságszolgáltatás
terén folytatott munkájáért, sportvezetői te-
vékenységéért, illetve a színvonalas szek-
szárdi kosárlabdasport feltételeinek megte-
remtése érdekében tett elévülhetetlen ér-
demeinek elismeréseként.” 
SCHNEIDER KONRÁD sportvezető. „A
több évtizedes kiemelkedő sportvezetői és
nevelői munkájáért, városunk kerékpáros
életének felvirágoztatásáért és a verseny-
zőivel elért világszínvonalú eredményeinek
elismeréseként.” 

SZEKSZÁRD JAVÁÉRT KITÜNTETÕ CÍM:

SZ+C STÚDIÓ KFT. „A tíz éve folytatott
építőipari és kereskedelmi tevékenysé-
gük, a megbízható és folyamatosan fejlő-
dő kivitelezői munkájuk, valamint a váro-
sunk épített környezetének színvonalas
fejlesztésében kifejtett érdemeik elisme-
réseként.”
T-KORREKT ÜZLETHÁZ KFT. „A közel két
évtizede folytatott lokálpatrióta tevékenysé-
gük, aktív közszereplésük és a lakosság igé-
nyeit mindig kiszolgálni kívánó hozzáállá-
suk elismeréseként.”
TARR KFT. „A közel két évtizede folyta-
tott magas szintű távközlési szolgáltatá-
saik, a szekszárdi és megyei intézmé-
nyek, szervezetek és alapítványok nagy-
lelkű támogatása és szponzorálása elis-
meréseként.” 
A SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI

ÖNKORMÁNYZAT SZEKSZÁRDI NÉMET-

SÉGÉRT KLÉZLI JÁNOS-DÍJÁT KAPTA:

PROF. DR. KALTENBACH JENÕ, az Or-
szágos Német Önkormányzat első elnöke,
számos hazai és nemzetközi tisztség vá-
lasztott képviselője, a hazai kisebbség, ben-
ne a megyei, a szekszárdi kisebbség érde-
kének fáradhatatlan képviselője, tevékeny-
ségének elismeréséül.
A SZEKSZÁRDI ROMA HAGYOMÁNY-

ÕRZÕ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET RO-

MA NÍVÓDÍJÁT KAPTA:

NYAKAS LÁSZLÓ (Szekszárd, 1950.) a ro-
ma kisebbség társadalomhoz való integrá-
ciójának, kultúrája magyar társadalommal
megismertetésének, elismertetésének tá-
mogatója, segítője. 

Szeptember 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
döntése alapján dr. Puskás Imre elnök a
Megyenap Tolna városi rendezvényén adta
át a következő kitüntetéseket:
BABITS MIHÁLY-DÍJAT kapott Gacsályi
József, az IGYMK könyvtáros irodalmára „a
megyéből származó írók, költők életművé-
nek megismertetése érdekében kifejtett
filmszerkesztői tevékenysége, irodalmi pub-
likációi, költői munkássága, a megye és a
város irodalmi közéletében vállalt aktív sze-
repe elismeréséül.”
BEZERÉDJ ISTVÁN-DÍJBAN részesült
Köntösné Rajnai Annamária, a Kolping Katoli-
kus Szakképző Iskola igazgatója „a halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók szakképzé-
sének megszervezése terén kifejtett közel két
évtizedes tevékenysége, az oktatás színvonalá-
nak emelése érdekében végzett szakmai fej-
lesztések megvalósítása és az intézményben
folytatott tehetséggondozás terén elért ered-
ményei, a jótékony célú civil szervezetekben
végzett munkája elismeréséül.”
SIPOS MÁRTON-DÍJBAN részesült Szepesi
József cselgáncsedző „két évtizedes sikeres
sportolói pályafutása, az utánpótlás-nevelés
terén nyújtott kiemelkedő tevékenysége, or-
szágos és nemzetközi szinten is eredményes
edzői munkája elismeréséül.”
TOLNA MEGYÉÉRT KITÜNTETÉSBEN része-
sült a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szö-
vetsége „a megyei közbiztonság javításáért ki-
fejtett tevékenység, a helyi önkormányzatok-
kal, civil- és rendvédelmi szervezetekkel való
együttműködés kialakítása érdekében végzett
munka, a településeken élő emberek bizton-
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ságérzetének megteremtésében vállalt sze-
rep, és a polgárőrök önzetlen társadalmi mun-
kájának elismeréséül.” 
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZTISZTVISE-

LÕJE kitüntetést kapott Keresztesné György
Margit főtanácsos „a pénzügyi feladatok ma-
gas színvonalú ellátása terén kifejtett tevé-
kenysége, az önkormányzat érdekeit szem
előtt tartó, lelkiismeretes munkája, a partne-
rekkel és kollégákkal szemben tanúsított
empatikus, segítőkész magatartása, hivatás-
tudata elismeréséül.”
TOLNA MEGYE KIVÁLÓ KÖZALKALMAZOTT-

JA kitüntetésben részesült: Böcz Lászlóné gaz-
dasági igazgatóhelyettes „a múzeum gazdasá-
gi szervezetének irányításában kifejtett odaadó
munkája, a szakmai terület anyagi és technikai
hátterének biztosítása érdekében végzett ered-
ményes tevékenysége, az intézmény szakmai
hírnevének megalapozásában vállalt szerepe
elismeréséül.”
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna (Szekszárdon
él, de Pakson dolgozik) régész, múzeumigazga-
tó „Tolna megye tudományos életében, a régé-
szeti feltárásokban és a muzeológia népszerűsí-
tésében vállalt több évtizedes színvonalas mun-
kája, a városi múzeum tevékenységének fej-
lesztése érdekében tett erőfeszítései, szakmai
publikációi, a kulturális közéletben vállalt kezde-
ményező szerepért” 

Augusztus 21.

Babai Zoltán, az Ady Endre Középiskola és
Kollégium igazgatója 33 évi szekszárdi pá-
lyája végén, nyugdíjba vonulásakor a Köz
Szolgálatáért Érdemjel Bronz fokozata ki-
tüntetésben részesült „pedagógiai, vezetői
és oktatásszervezői munkája elismerése-
ként.” Jelentős szerepe volt az intézmény
infrastruktúrájának, tartalmi tevékenységé-
nek gyökeres megújításában ugyanúgy,
mint a szakképző intézmények közötti szak-
mai kapcsolat fejlesztésében. A kitüntetést
Hoffmanné dr. Németh Ildikó, a Dél-dunán-
túli Regionális Közigazgatási Hivatal vezető-
je adta át.

Október 23.

Dr. Brebán Valéria, a Munkaügyi Központ
volt megyei, jelenleg regionális igazgatója
„több mint három évtizeden át a munkaügy
területén kifejtett kiemelkedő munkája,
szakmai tevékenysége elismeréséül.” a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztje kitüntetésben részesül. Az elisme-
rést Kiss Péter minisztertől vette át.
Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban
40 nemzetőrt tüntetett ki a honvédelmi
tárca államtitkára az 1956-os forrada-
lomban való részvételért. A veteránok kö-
zött két Tolna megyei volt: dr. Tollár Tibor
és Dóni Antal.

November 23.

A VOSZ Tolna Megyei Szervezete ismét
megrendezte a Prima-díj átadó ünnep-
séget és gálaműsort a Művészetek Há-
zában. Az idei szekszárdi díjazottak:
Cseh Gábor festőművész és az Alisca
Brass Band együttes, amelynek kitünte-
tését Kovács Zsolt karnagy és Baumann
Péter az együttes elnöke vette át. Szin-
tén Prima-díjat kapott Hamvas István fi-
zikus, az atomerőmű vezérigazgató-he-
lyettese is.

December 3. 

Cseh Gábor a Babits Mihály művelődési
házban rendezett kiállításával köszönte
meg a Prima-díjat.

Emlékezés, évforduló

Március 15.

Az 1848-49-es forradalomra és szabadság-
harcra emlékezve a Béla király téri ünnepsé-
gen Nyárádi Gábor főiskolai hallgató beszé-
de után a Garay János Általános Iskola tanu-
lói adtak műsort. A program a helyszínen,
valamint az alsóvárosi és az újvárosi temető-
ben is koszorúzással folytatódott. Este ifjú-
sági program zárta a napot.

Április 4.

A zsúfolásig megtelt színházteremben gála-
műsorral köszöntötték Szabadi Mihályt, a
Bartina néptánccsoport alapítóját, nép-
táncoktatót, koreográfust 70. születésnap-
ja alkalmából. A köszöntésen neves szakte-
kintélyek, megyei és megyén kívüli együtte-
sek, több szervezet, szövetség képviselője
is megjelent.

Május

15 éve kezdte meg működését a Szent Rita
Katolikus Óvoda. A májusi programokon szü-
lők, pedagógusok, gyerekek Mayer Mihály püs-
pökkel együtt idézték fel az emlékeket.

Szekszárd város 2007-ben is megemléke-
zett a magyar hősökről az I. és a II. világhá-
borús emlékműveknél egyházi áldással, ka-
tonai tiszteletadással.

Június 4.

Az évfordulón trianoni megemlékezésre került
sor az I. Béla király téren, az egykori ország-
zászló helyén álló 48-as emlékmű előtt.

Augusztus 20.

Szent Istvánról, államalapító királyunkról a
Művészetek Házában ünnepi közgyűléssel,
koszorúzással emlékezett az önkormányzat
és a város polgárai. Szentmise, ökumeni-
kus kenyérszentelés, áldás, az Aranykönyv
közzététele és kitüntetések átadása gazda-
gította az ünneplést.

Augusztus 25.

A Szekszárdi Rádiós Klub ebben az évben ün-
nepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A
több mint 50 tagot számláló csoport kiállítás-
sal, egyéni és kollektív élményeik, eredménye-
ik felidézésével az önkormányzat és a megyei
sportszövetség képviselőinek társaságában a
Fritz-tanyán emlékezett.

Szeptember 1.

A Babits Mihály Általános Iskolában meg-
kezdődött az 50. tanév.
30 éve indult el Szekszárdon a főiskolai peda-
gógusképzés, megalakult a gyakorló általá-
nos iskola és óvoda. Az egész éves progra-
mok zárására novemberben került sor.

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
51. évfordulójáról „Köszönet a szabadság
hőseinek” címmel emlékezett a város. A
programot a POFOSz Tolna megyei rendez-
vénye nyitotta meg a városháza dísztermé-

ben. Az emléktábla megkoszorúzása után a
Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangver-
senyével, majd a kedvezőtlen időjárás miatt
a Művészetek Házában folytatódott a meg-
emlékezés a Bezerédj István Kereskedelmi
és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói-
nak ünnepi műsorával. A megemlékezés az
emlékmű megkoszorúzásával és gyertya-
gyújtással zárult. A köszöntőket, ünnepi be-
szédeket Töttős Pál, a POFOSZ megyei elnö-
ke, dr. Deák Gábor elnökségi tag, Horváth
István polgármester, dr. Puskás Imre, a me-
gyei közgyűlési elnöke és Kirsch János dia-
kónus tartotta. 

2007. november 7-9. 

Az PTE IGYFK jubileumi rendezvénysorozata
zárásaként több rangos eseményre került
sor. A kar hallgatói nagysikerű ünnepi gála-
műsorral tisztelegtek az intézmény fennállá-
sának 30 éves évfordulója előtt. 
A Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet
Jubileumi Szakmai Nappal ünnepelte a szo-
ciális munkás képzés nagykorúvá válását,
illetve találkozóra hívta az elmúlt 18 év alatt
Szekszárdon végzett szociális munkás hall-
gatókat és oktatóikat. 
Az Irodalomtudományi és Nyelvészeti Inté-
zet „Középpontban a jövő kutatói” címmel
rendezett intézeti konferenciát, ahol a kar
hallgatói tartottak előadásokat. 
A Pedagógusképző Intézet által szervezett
Tudományos és Művészeti Napok III. kereté-
ben az intézmény egykori és jelenlegi okta-
tói tartottak előadásokat, majd a pedagó-
gusképzés 30 éve alatt a karon végzett hall-
gatók találkozójára került sor. 
A Gazdaságtudományi Intézet „A turizmus
szerepe a fogadóterületek versenyképessé-
gében” címmel rendezett kétnapos nem-
zetközi konferenciát, ahol számos magyar
és külföldi turisztikai szakember tartott elő-
adásokat. 
A kar fennállásának 30 éves évfordulója és a
Magyar Tudomány Napja alkalmából jeles
személyek tartottak előadást az intézmény-
ben, majd Fusz György főigazgató bemutatta
a 30 éves jubileumra készült három exkluzív
kari kiadványt. Ezt követte az Illyés ünnep-
ség, ahol átadásra kerültek az Illyés-plaket-
tek. A rendezvény a Szekszárdi Madrigálkó-
rus koncertjével ért véget.

November 24.

A Nyitott Világ Alapítvány létrejöttének 10.
évfordulóját ünnepelte a Művészetek Házá-
ban. Az alapítványt szülői kezdeményezésre
hozták létre az iskolai nyelvoktatás kiegészí-
tésére. A kis csoportokban folytatott okta-
tás, az anyanyelvi környezetben (Anglia,
Ausztria, Németország) végzett nyelvokta-
tás több száz tanulót segített az angol és
német vizsga letételéhez. Az évfordulót ün-
neplő rendezvényen a város és a megye ön-
kormányzatának több képviselője, az ala-
pítvány egykori és mai tanítványai, szüleik,
tanáraik vettek részt.

December 15.

Közös emlékeiket idézték fel a 20 éves AC
Szekszárd sportolói. A klub tagjai két évti-
zed alatt 84 alkalommal ölthették magukra
a címeres mezt világ- és Európa-bajnoksá-
gokon, különböző korosztályos válogatott vi-
adalokon. A klub sportolói 137 országos

bajnoki címet, 112 ezüst- és 143 bronzér-
met szereztek. 

Neves halottaink

LÁSZLÓ IBOLYA (1929. – Szekszárd, 2007.
január) újságíró, költő életének 78. évében el-
hunyt. 20 éven át a Tolna Megyei Népújság
munkatársa volt. Emlékére (kollégái, tanítvá-
nyai, barátai és olvasói jelenlétében) volt laká-
sa előtt, illetve a megyei könyvtárban emlék-
táblát és hagyatékából emlékszobát avatott
október 10-én Gyuricza Mihály, a Tolnai Nép-
újság szerkesztője, Csillagné Szántó Polixéna,
Szekszárd MJV művelődési bizottságának el-
nöke és Liebhauser János igazgató. Az em-
lékszobát a hagyaték gondozói: Kollár Éva,
Decsi Kiss János és Kubanek Miklós rendez-
ték be.
GERSE JÓZSEF énektanár, kórusvezető
(Szekszárd, 1936. június 7. – Szekszárd,
2007. október 18.) a Garay János Gimnázium
és a Liszt Ferenc Pedagóguskórus karnagya.
Számos generációt nevelt a zene, az éneklés,
a kórusmuzsika szeretetére, kisdiákokat, gim-
nazistákat és pedagógusokat egyaránt. Értő-
je, őrzője és hű tolmácsolója volt Kodály Zol-
tán és Bárdos Lajos műveinek. A Garay János
Gimnázium kórusával rendszeres és rangos
szereplője volt a Keszthelyi Helikon ünnepsé-
geknek, a Liszt Ferenc Pedagógus kórussal a
különböző énekkari találkozóknak. Gyermek-
kori emlékei, tanári, kórusvezetői és emberi
kapcsolatai ezer szállal kötötték Szekszárd-
hoz.
POLCZ ALAINE pszichológus, író, (Mészöly
Miklós író özvegye) szeptember 20-án hunyt
el. Alapozó fontosságú műveket publikált a
gyerekek haláltudatáról. Tanatológiai, pszi-
chológiai munkái kézikönyveknek számíta-
nak. Nevéhez fűződik a gyógyíthatatlan bete-
gek testi és lelki szenvedéseinek enyhítését, a
humánus kezelést, az emberi méltóság meg-
őrzését célul tűző Magyar Hospice Mozgalom
megindítása. Ő volt a Magyar Hospice Alapít-
vány elnöke. Önzetlenségével jelentősen hoz-
zájárult a Szekszárdi Irodalom Háza, a Mé-
szöly Miklós Emlékház gazdag gyűjteményé-
nek kialakításához. 
VASZKÓ JUDIT atlétaedző (Miskolc, 1957.
március 17. – Szekszárd, 2007. november
11.) 50 éves korában elhunyt. Szekszárdon
atletizált. Magasugrásban és az összetett
versenyszámokban számos bajnoki címet
és helyezést szerzett, többször is szerepelt
az ifjúsági és a felnőtt válogatottban.  Edzői
pályafutását 1980-ban a Szekszárdi Dózsá-
ban kezdte. A Magyar Atlétikai Szövetség
igényes, hozzáértő szakmai munkáját kitün-
tetésekkel jutalmazta. 1992-2004-ig a Tol-
na Megyei Sportintézetben az egyéni sport-
ágak szakreferense és a Tolna Megyei Atléti-
kai Szövetség titkára volt. 2004-től a Bony-
hádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium-
ban folytatta tevékenységét.

Szekszárd, 2008. június 13.

Az Aranykönyv szerkesztő 
bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula, 

Dr. Gesztesi Tamás, 

Póla Károly

Szekszárd MJV közgyűlése 208/2008 (VI.
13.) szekszárdi öh. sz. határozatával a
2007. évi bejegyzéseket jóváhagyta.



JEGYZET

Ahogy az meg van írva...

A
hogy percrõl percre egyre fogy az idõm, szinte csak el-
vétve jut eszembe, hogy egyszer majd váratlanul beko-

pogtat (vagy türelmetlenül becsönget) hozzám egy elegáns fe-
kete öltönyös úr (a lehetõ legrosszabb pillanatban), hóna alatt
egy könyvet szorongatva... a frászt a kaszával a vállán!, nem
parlagfüvet irtani jön az önkormányzattól... amikor (álmom-
ba ne jöjjön elõ!) éjfélkor az a bizonyos úr becsöngetett hoz-
zám, és ellentmondást nem tûrõ határozottsággal félretolva az
útjából bejött az elõszobámba: – Én a Halál vagyok. – Isten
hozta... vagy küldte? – hebegtem zavaromban a meglepetés-
tõl, az örömtõl, hogy még valaki gondol rám, számon tart...
Szóval – szedtem össze végre magam –, Ady Endrének a roko-
na tetszik lenni? Õ szólt ugye, magának, ha véletlenül erre jár,
akkor látogasson el hozzám pár percre?... meséljen, mi van a
kedves Bandival? Mostanában egyre ritkábban hallani róla.
Meggyógyult végre szegény? Úgy hallom, „Odaát” nem olyan
problematikus az egészségügyi szolgáltatás helyzete, mint egy
kis magyarországi megyeszékhelyen. A hóna alatt az a könyv
biztos meglepetés, ugye? Várjon... kitalálom: Ady Endre küldte
el legújabb verseit, amiket azóta írt, amióta elment... Ó, hát ak-
kor Õ tudja, mennyire nagyra tartom az írásait... ezek a ma-
iak... hozzá képest – legyintettem lemondóan.

A
Halál nem nevet, a Halál komoly, a Halál az esetek túl-
nyomó többségében irtózatosan kegyetlen, irgalmat

nem ismerõ szadista gyilkos, de hát neki ez a dolga, valami-
bõl neki is léteznie kell. Kifejezéstelen arccal hallgat, majd
egyetlen kis kézmozdulattal elhallgattat: – Ez a könyv a hó-
nom alatt a maga életének, sorsának könyve, ahogy az meg
van írva. – Érdekes (csodálkozom, hogy meghatottságomat
leplezzem), nem is reméltem, hogy szerény munkásságomat
ennyire figyelemre méltatja a Szakma, hogy már temetésem
elõtt piacra dobják életem/sorsom történetét. Lehet, hogy pár
héten belül meg is filmesítik? Ki írta? – Az Élet – nézett rám
szánakozva a Halál. – Nem ismerem – hadarom izgatottan
–, valami kezdõ, elsõkötetes író? Mindegy! Mutassa! Amilyen
életem volt, piszok rossz írás lehet... de hiszen ez a születésem
napján jelent meg – dobtam a padlóra a könyvet, és határta-
lan megkönnyebbülésemben majd halálra szorítottam ölelé-
semmel a Halált, aki megbotránkozva szabadkozott: – Meg-
õrült?! Már csak percei vannak hátra, és ahelyett, hogy végre
valami maradandót üzenne az utókor számára... – Ki nem...
kit érdekel az utókor?, törõdjön az a maga hülyeségeivel, az a
lényeg, hogy végül is nem én voltam a barom állat hülye, ha-
nem az Élet. Az az Élet, amelyik ezt a semmitmondó, dilettáns
könyvet megírta. Azért történt minden úgy, ahogy történt, mert
másképp nem is történhetett volna... bezzeg, ha én írhattam vol-
na... na, de hagyjuk, ne ríkassuk meg az olvasókat. Barátom
(karoltam belé), menjünk „pontosan, szépen, ahogy a csillag
megy az égen, úgy érdemes.” Valentin György
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A rejtvény megfejtését 2008. szeptember 2-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi
Vasárnap, Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 10-ei rejtvényünk helyes megfejtése: „Kit tántorgóvá vakított szörnyû vesztesége”. 
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert: Fehérné Péczely Ilona, Bródy S u. 86. és Fábián

Zsuzsanna,Széchenyi u. 62-64. B ép. 1/1. 
A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

„Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt

hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te

házadban kell megszállnom.”

Lukács 19,5

Jézus néven szólít egy olyan embert, akit addig
legfeljebb gúnynevekkel láttak el. Törpe! Haza-
áruló! Csaló! Harácsoló! Zákeus, aki saját nevét
talán már el is felejtette. Pedig annak jelentése
ez volt: a „Tiszta”, az „Igaz”. A szívében élõ bel-
sõ vágy és az életgyakorlata teljesen el-
lentmondott egymásnak. Mint a legtöbb olyan
embernél, akik különbözõ emberi elvárások
között vergõdnek. Zákeus is ilyen emberi elvá-
rások ütközõpontjában élt. A rómaiak azt várták
el, hogy nap mint nap zsarolja meg honfitársait.
Ha ezt megtette, akkor szembekerült saját né-
pével, rokonaival, barátaival. Õk azt várták el tõ-

le, hogy hagyja ott jól keresõ állását. Legyen in-
kább munkanélküli, mint áruló. Amennyiben ezt
megteszi, szembekerül saját családjával. Õk azt
várták tõle, hogy pénzt vigyen haza. Mindegy
hogyan, de legyen elég napról napra. Miköz-
ben azonban így élt, saját magával került szem-
be. Nap mint nap a vámszedõ asztalhoz leülve.
Látni se bírta, de nem tudott mit tenni. Amíg
meg nem jelent Jézus. Amíg be nem lépett az
életébe. Amíg nevén nem szólította. Amikor Jé-
zus megszólítja õt, mázsás súlyok szakadnak le
róla. Új emberré válik. Megszabadul az
elvárásoktól és belsõ önmarcangolásából. Sza-
baddá válik. Ezután Jézushoz köti az életét. Aki
ismeri õt, aki felegyenesíti ezt a lelkileg és mo-
rálisan meggörbült embert. Újból emberek sze-
mébe nézhet. Újból tükörbe nézhet. Mert Jé-
zus szemébe nézett. Kovács Zoltán

E V A N G É L I U M



Maradandó, idõtálló felvételek

Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Jantner Lász-

ló aranykoszorús fényképészmester és felesége, Jantnerné Márkus

Margit, a Jantner Fotó üzletvezetője, a családi vállalkozás mene-

dzsere. Beszélgetésünk több apropóra épült. Fő témáink: változások

a fotózásban az elmúlt három évtized alatt, valamint a horgászbotot

mikor váltotta fel a kerékpár.

Egy férfi: 
Jantner László

Egy nõ: Jantnerné
Márkus Margit

– Bármily hihetetlen, a te 2008-as
évedben is újabb számmisztikát fe-
deztünk fel.

– Valóban! Harminc évvel ezelõtt
végeztem – érettségi után – fényké-
pészként a FÉNYSZÖV-nél, ahol
Krasznai Ferenc volt a mesterem. Ne-
gyed százada vagyok vállalkozó, s ép-
pen az idén 20 éve, hogy a feleségem-
mel elindítottuk közös vállalkozásun-
kat, a Jantner Fotót.

– Gyermekkorodban nem a fény-
képészet volt az igazi álmod...

– Erdész szerettem volna lenni.
Emellett, miután édesapám sokat fo-
tózott, újságíróként magam is von-
zódtam, sõt mûveltem is a fotózást.
Szülõi féltés miatt itthon tanultam to-
vább, s akkor már egyértelmû volt
számomra, hogy a fényképészet lesz a
hivatásom. A természetimádatom vi-
szont megmaradt.

– Milyen út vezetett a fekete-fehér
fotóktól a mai „tökéletes” képekig?

– Amikor én végeztem, a FÉNY-
SZÖV-nél mi egyedül készítettünk szí-
nes képeket, máshol a fekete-fehér ké-
peket színesítették. Ma nosztalgiázha-
tunk: visszatértek a fekete-fehér fotók,
amit fényképezni sokkal nehezebb,
mint a színeset, hiszen itt a fény és az
árnyék játéka adja a kép szépségét.

– Megszámlálhatatlan esküvõn fo-
tóztál. Ebben a témában milyen vál-
tozások történtek?

– Régen a sablonos beállítások, a
mûtermi képek voltak divatosak. Ma
szinte kivétel nélkül a szabadban zajla-
nak a fotózások. Az elsõ ilyen esküvõi
fotózás helyszíne a romkert volt 1980
legelején. A szakma akkor felháboro-
dott, ma viszont már az a furcsa, ha va-
laki csak mûtermi képet kér. A stílus-
váltás minden fotóra vonatkozik. Sze-
rintem maradandót alkotni és a jövõre
hagyni csak idõtálló felvételekkel lehet,
nem a gyorsan változó és múló divattal.

– Gondolom a technika fejlõdésé-
rõl újságra valót tudnál mesélni...

– Ma a kompozícióba kell nagyobb

energiát belefektetni, míg régen a fo-
tózás technikai része volt a nagy kihí-
vás. Ami a régi maradt, az a fényképe-
zendõ alany és a fény.

– Van egy mottód: „ha elhiszed ne-
kem, hogy jó képet fogok rólad ké-
szíteni, akkor jó képet fogok rólad
készíteni”.

– Mindenki szeretne szépnek látsza-
ni, éppen ezért görcsösek a fotózás
elõtt. Én a mûtermemben „otthon” va-
gyok, próbálom oldani a feszültséget,
amikor sikerül, akkor a kép is. A digitá-
lis fotózás nagy elõnye, hogy azonnal
megnézhetjük a képet, és a technika se-
gítségével utólag is alakíthatunk rajta –
persze csak a jó ízlés határán belül.

– A horgászbotot kerékpárra cse-
rélted?

– Ma is szeretek horgászni, és nagy
öröm, hogy másokat is megtaníthatok
rá Domboriban, a horgásztanyánkon.
Új hobbink a feleségemmel, hogy egy
remek baráti társasággal, kerékpárral
járjuk az országot, és fedezzük fel a ter-
mészet szépségeit és a gasztronómia
nyújtotta élvezeteket. Apropó termé-
szet. Az évszakok váltakozását a mai na-
pig megörökítem: ha nyílik az elsõ hóvi-
rág, ha sárgul az elsõ búzatábla, ha érik
az elsõ szõlõ, ha lehull az elsõ hó, ve-
szem a fényképezõgépem, és indulok...

– Ha már a férjeddel a számmisz-
tikáról beszéltünk, te is tartogatsz
hármat. Mesélnél róluk?

– Az egyik a 20 éves közös vállalko-
zás, a másik, hogy az idén vagyunk 30
éves házasok. A közös üzletet csak
ketten tudtuk elképzelni és megvaló-
sítani. Laci vitte a fotózás szakmai ré-
szét, én a pénzügyi végzettségemmel
az üzleti, kereskedelmi részt. Aztán a
fényképezésbe is hamar beletanul-
tam, hiszen sok esetben a riport és a
mûtermi fotózás egybeesett.

– A két évtized során a Jantner Fo-
tó egyre bõvült...

– Mindig hozzájött valami. Kezdet-
ben csak filmeket árultunk az üzlet-
ben, majd különbözõ fotócikkeket, al-
bumokat, kereteket. Késõbb fényké-
pezõgépekkel bõvítettük a választé-
kot. Egy idõ után a keretek iránt egy-
re nagyobb lett a kereslet, ezért 15 éve
nagyobb kínálattal várjuk a vevõket a
Kossuth Lajos utcai mûhelyben, mert
ezt a fotóüzletben helyszûke miatt
már nem tudtuk megoldani.

– Sok szülõ vágya, hogy gyermeke
tovább folytassa, amit elkezdett.
Nálatok ez már folyamatban van...

– Egy újabb kerek szám: Zsolt fiunk
már 10 éve dolgozik velünk, s mint ta-
nult informatikus, õ tartja kézben a

modern technikát az üzletben. Õ a
rendszergazdánk, ami mellett még fo-
tózik is, sõt a kereskedésben is jó ko-
ordinátor. A legfrissebb bõvítésünket
éppen az õ tudására alapoztuk,
ugyanis legújabb termékeink a számí-
tógépek, amelyeket egyéni igények
szerint szerel össze.

– A laikusnak öröm, hogy egyre ol-
csóbban lehet jó minõségû fényké-
pezõgépet vásárolni, bár néha bo-
nyolultnak tûnik a kezelésük, mert
oly sokat tudnak.

– Valóban sokat tudnak, viszont
csak elsõre tûnik bonyolultnak, hi-
szen ha valaki kicsit is belemélyed a
kezelésükbe, akkor rájön, hogy na-
gyon is praktikusak. Annál is inkább,
mert a Magyarországon hivatalos
szaküzletben vásárolt gépek már ma-
gyar nyelvû menüvel rendelkeznek.

– S mi lesz a fényképekkel, ha min-
denki CD-re, DVD-re menti a képe-
it, s nem hívatja elõ? Bevallom, jó-
magam szeretem látni a papír fo-
tókat, régieket és az újakat is.

– A modern gépek hozták maguk-
kal azt a tényt, hogy az emberek sok
fotót készítenek, hiszen nem kell elõ-
hívatni, nem kerül pénzbe. Sokan
persze azt vallják, amit te, és hozzá-
tenném, hogy éppen a technika
gyors változása miatt nem ártana, ha
minden sorozatból elõhívatnának pár
képet, hogy a programok változása
következtében bármi is történjék,
maradjon papír fotó, ami – mint meg-
tapasztaltuk – maradandó, idõtálló.

– A férjedtõl a fotózáson túl a hor-
gászatot is „megtanultad”. S a má-
sik hobbit?

– Igen! Ezt is együtt határoztuk el.
Az üzletbe való bezártság, egy helyben
állás és ülés után jól esik kerékpárral
és vidám társasággal a jó levegõn mo-
zogni, s közben igazán kikapcsolódni.
A kerékpározáson túl a „Segítõ Kezek”
Nõi Egyesületének vagyok vezetõségi
tagja. Itt karitatív munkában sokat te-
hetek másokért, mely szintén nagy él-
mény és öröm számomra.A Jantner házaspár idén több jubileumot is ünnepel
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UKSE: házigazdához méltóan
Három döntõben szerepeltek a szekszárdiak, a szegedi lányokat a kalici vírus gyõzte le

Elérte célját kis hazánk egyik

nagy kézis fesztiválja, a szekszár-

di Radenska Kupa nemzetközi

utánpótlás felkészülési torna. 

A négy nap során temérdek

meccset játszott a mintegy 

hetven fiú- és lánycsapat.

Bálint György

A 10-14 éves korosztály számára kevés
az ilyen nagyszabású torna, ahol a leg-
különbözõbb stílusú csapatokkal –
köztük a horvátokkal és szerbekkel is
– van lehetõség megmérkõzni. Mikor
játszhatna például a Tamási, a Kocso-
la, vagy akár egy szekszárdi korosztá-
lyos csapat, ha nem itt, a Radenska Ku-
pán. Mert persze az UKSE együttesei
is színre léptek, és több ismertebb ha-
zai kézilabdás mûhely (Dunaújváros,
Gyõr, Debrecen) távollétében uralták
is a korosztályokat, ami azért az itt fo-
lyó munkát pozitívan minõsíti. Nem
volt úgymond tömegtorna, hiszen pél-
dául a Fradi, az Angyalföldi SI, a Bp.
Spartacus, vagy a Budapesti Elektro-
mos itt volt.

A '93-as születésûeknél remekelt
az UKSE: az ismét Varga Jenõ trení-
rozta gárda a fináléba jutott, s ott fo-
lyamatosan javuló, gyors, határozott
támadójátékkal, tízzel verték pécsi ri-
válisukat. Az ifiknél is ott volt a finá-
léban Fekete Gabriella NB II-ben
edzõdõ együttese, s el is jutott a dön-
tõig. A finálébeli ellenfél játékosait
azonban ledöntötte a Radenska Ku-

pára is belopakodó kalici vírus, így a
pálya helyett a kórházban voltak fel-
lelhetõk a Szeged-Dorozsma fiataljai.
A döntõre „beugrónak jelentkezett”
egy új – ha úgy tetszik szabadidõs –
szekszárdi csapat, amelyet helyi szin-
ten ismert kézilabdások (például Sa-
mu Mariann, Schell Gabriella, vagy a
visszatérõ Bálint Tímea) alkotnak,

akik komolyan gondolják, hogy be-
neveznek a megyei bajnokságba. Az-
tán a jó hangulatú fiú döntõkben
sem volt hiány. Ezúttal sem.

Persze, a kézilabdaínyenceknek –
akik a idõsebb korosztályokban csúcs
derbiket láthattak a Partizán Beográd,
a Crvena Zvezda, vagy horvát színek
képviseletében pályára lépõktõl – az

utóbbi évek trendje miatt lehet némi
hiányérzete, már ami a közönségszó-
rakoztatást illeti, de... El kell fogad-
nunk a szervezõk abbéli véleményét:
ez a mamut torna, s annak küldetése,
missziós szerepe nem errõl, a közön-
ség igényeinek kielégítésérõl, hanem
a felkészülésrõl, sportbarátságok szö-
võdésérõl szól.

Az UKSE Szekszárd 1992-93-as korosztályú csapata tornagyõzelmet ünnepelhetett
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Maraton két keréken, a Szekszárdi-dombság útjain
Kemény terep várta az elsõ szekszárdi hegyikerékpáros viadalra érkezõ bringásokat

Nehéz terepen, de kitűnő időben

mintegy 120 bringás mérhette

össze erejét az augusztus 10-én

megrendezett I. Colas-Szekszárd

Maraton hegyikerékpáros 

versenyen.

Fekete László

A Szekszárdi- és a Geresdi-dombság leg-
szebb részein átvezetõ bringás mara-
tonon 35, 55 és 80 km-es távon kellett
megküzdeniük a résztvevõknek az
emelkedõkkel, a meleggel és a sárral.
Az ország minden tájáról felsorakozott
indulók közül legtöbben a legrövidebb
távra neveztek, ami Szálka és Grábóc
érintésével ért vissza Szekszárdra, de
majdnem ugyanilyen népszerû volt a
középtáv is, amelyen Bátaapátiban volt
a legtávolabbi pont. A 80 km már igazi
erõpróba volt a kerekeseknek (itt csak
férfiak indultak), hiszen a leghosszabb
távon egészen Véméndig kellett teker-

ni terepen, és Ófalu, valamint Bonyhád
érintésével értek a résztvevõk Szek-
szárdra. A versenyzõk elmondása sze-

rint is – a várakozásaikhoz képest – ne-
héz pályán a legrövidebb távon Petro-
vits Gábor, míg a félmaratonon Vein-

gartner Balázs gyõzött magabiztosan,
a maratoni távon viszont 80 km öldök-
lõ küzdelem után mindössze egyetlen
másodperc döntött Halász Róbert és
Veres Ferenc között – az elõbbi javára.

EREDMÉNYEK

Kismaraton: Abszolút, férfiak: 1.
Petrovits Gábor 1:39:42, 2. Berkes Já-
nos (Meditech SC) 1:42:45, 3. Halász
László 1:47:38. Nõk: 1. Tönköly Erika
(Száguldó Virágok) 2:46:01, 2. Ha-
rangvölgyi Anna 3:13:58, 3. Tislerné
Bátor Mónika 3:46:52.

Félmaraton: Abszolút, férfiak: 1.
Veingartner Balázs (Meditech SC)
2:22:21, 2. Kuthán Péter (Bringaban-
da SC) 2:23:35, 3. Paulovits László
(Crosskovácsi) 2:26:59. Nõk: 1. Hor-
váth Ágnes (Meditech SC) 2:51:40, 2.
Nagy Ágnes 3:05:27.

Maraton: Abszolút, férfiak: 1. Ha-
lász Róbert (Meditech Bearing
Express) 4:47:06, 2. Veres Ferenc
4:47:07, 3. Kocsis Tibor 5:06:19.Az ország minden tájáról érkeztek kerekesek
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Mikor hoznak már „ezek” is ame-

rikait? Egy színes bőrű lányt, aki

akkor is tud kosarat szerezni,

amikor senki sem – sopánkodtak

sokszor az Atomerőmű-KSC Szek-

szárd szurkolói a középcsapatok-

ban tüsténkedő amerikaiak lát-

tán. Nos, itt van, eljött az ideje.

Bálint György

Már együtt készülnek a többiekkel. A ma-
gasabb, a hármas-négyes poszton egy-
aránt bevethetõ Denisha Wilson és az
alacsonyabb Tamisha Augustin. Utóbbi,
aki eddig az amerikai egyetemi bajnok-
ságban pattogtatott, és most próbálkozik
európai légiósként eladni magát, mert
ebbõl szeretne megélni. Nem különben
Dennis, aki menedzsere révén két évet
már Szlovákiában légióskodott, innét ve-
zetett az útja Szekszárdra, a KSC-be.

„Jó fej” csajok mind a ketten, látszik,
hogy könnyen ment a beilleszkedés, a
többit majd meglátjuk. Annál inkább,
mert még Ujhelyi mester sem tud mit
mondani az atlétikai edzések és a
konditerem tapasztalatai alapján. Azért
az már sejlik, hogy nem olyan ten-
gerentúliakat vettek, akik ne tudnának
lendíteni a szekszárdi csapat szekerén.
Fõleg azok után, hogy olyan meghatá-
rozó emberek távoztak, mint Makszi-
movics, Bukovszky vagy Varda. Persze
elájulni attól, hogy „nekünk is van már
amink”, nem kell. Fiatalok még, elõttük
az élet, az idõsebb Denisha sem több

25-nél, a kicsi meg még fiatalabb. Akár
csak az ukrán. A szõke, szálfatermetû
„Liza” Jevthusenko, aki még nincs húsz
éves. A 190 centis leányzó talán a mife-
lénk teljesen hiányposzton, centerben
játszhatja be magát a csapatba. Már ott
izzad a többiekkel. Beilleszkedésében
Szavercsenkó segédkezik. A Szolnokról
érkezett kosaras hol angolul, hol oro-
szul kommunikál, úgy beszél magyarul
is, hogy abban semmi kivetnivaló
nincs. Szavercsenkó abszolút „kosár-
labadamagyar”, remek hangulatfelelõs,
de játékosnak sem akárki, így a szurko-
lók talán nem fogják visszasírni Makszi-
movicsot.

– Most már úgy nézünk ki, mint egy
kosaras csapat ugye? – mutatott a több,
százkilencvenes magasságú játékosra a
vezetõedzõ, Ujhelyi Gábor. – Remény-
kedem, hogy fiatalosabb, lendülete-
sebb, sokszínûbb játék alapjait tudjuk
majd lerakni ezzel az új garnitúrával, az
új stílust hozó amerikaiakkal. Hangsú-
lyozom, nem kész játékosokról van szó,
még fejlõdniük kell. Továbbra is azt sze-
retnénk, hogy a szekszárdi játékosokra
építõ csapatot alapozzunk meg, így (a
közelmúltban az U20-as, B-divíziós Eu-
rópa-bajnokságon szerepelt Bálint Ré-
ka és Tamis Dorka, valamint Hajdú Zsa-
nett még több játékperce elvi kérdés.
Sõt, a 15 éves tehetségünknek, a velünk
készülõ Petõ Rékának is szánunk szere-
pet. Közben azért fontos az eredmé-
nyesség is, és egy komoly csapat általá-
ban tíz-tizenkét játékosból áll.

Légiósok lendíthetnek a szekéren
Fiatalodott és magasodott is az Atomerõmû-KSC Szekszárd kerete

Az amerikaiak: Denisha Wilson (balról) és Tamisha Augustin
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Hadállások a (fedett)medence partján
Sakkverseny az uszodában? Micsoda
ötlet?! A dolog mindjárt érthetõvé vá-
lik, ha tudjuk: a tavasszal bejegyzett
Mattolna Tehetségkutató Alapítványt a
Szekszárdi Vízmû Kft. támogatja.

Augusztus 9-én elsõ alkalommal ren-
dezett strand sakk-kupa bajnokságot a
nyár elején megújult szekszárdi uszo-
dában az alapítvány és a vízmû. A ver-
senyen két csoportban 11 profi és 28
amatõr játékos ült asztalhoz. A megnyi-

tón Artim Andrásné köszöntötte a sak-
kozókat és kísérõiket. Az uszodát üze-
meltetõ Vízmû Kft. májusban kineve-
zett igazgatója elmondta: szeretnénk
hagyományt teremteni a viadalból. A
tervekkel ellentétben – kedvezõtlen
idõjárás miatt – a versenyzõk a fedett
uszodában mérték össze tudásukat, és
vívtak komoly játszmákat az értékes
nyereményekért.

Kitûnõ hangulatú rapid versenynek

lehettek szemtanúi mindazok, akik vé-
gigizgulták a partikat. Az amatõrök ver-
senyében Previk Antal gyõzött Majnay
Péter és Straubinger József elõtt. Asztal-
hoz ült Horváth István, Szekszárd pol-
gármestere is, és hatodik helyezettként
teljesítményéért oklevelet vehetett át.
A profik mezõnyében az esélyeknek
megfelelõen Straubinger Dániel bizo-
nyult a legjobbnak, megelõzve Szabó
Richárdot és Tóth Gergelyt. A viadal vé-
gén a legjobb profi és amatõr sakkozó
is összemérte erejét: a Szuper Kupát
Straubinger Dani nyerte.

A VERSENY VÉGEREDMÉNYE, AMA-
TÕRÖK: 1. Previk Antal, 2. Majnay Pé-
ter, 3. Straubinger József, 4. Id. Kui Ti-
bor, 5. Kocsis László, 6. Horváth István.

PROFIK: 1. Straubinger Dániel, 2.
Szabó Richárd, 3. Tóth Gergely, 4.
Prantner János, 5. Káspári Tamás, 6.
Balázs Imre. Szuper Kupa: Straubin-
ger Dániel. 

A szellemi sport után a sakkozók
felfrissülésként a megújult uszodában
vízi kosár- és röplabdacsatákban ve-
zették le a verseny izgalmait.Közel negyvenen ültek asztalhoz az elsõ Strandkupán
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KÖZÉRDEKÛ FELHÍVÁSOK

A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK Terüle-
ti Érdekszövetsége és a Tolna Megyei
Vöröskereszt Nyugdíjas Területi Alap-
szervezete augusztus 25-én 6 és 7 óra
között tisztított csirke (600 Ft/kg) árusí-
tást tart a Hunyadi u. 4. szám alatt. Elõ-
jegyzés hétfõn és csütörtökön.

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY Önkén-
tes Központ Nyugdíjas tagozatánál a
megrendelt alma hagyma átvehetõ.
Hagyma: 2008, augusztus 30. (szom-
bat) 7-12-óráig. Alma: 2008. szeptem-
ber, 6.(szombat) 7-12-óráig, a Szent
István téren a Gemenc parkolóban

A MENTÁLHIGIÉNÉS MÛHELY Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozata.
2008. szeptember 2-án (kedd) 14 óra-
kor a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
földszinti termében elõadást tart. Elõ-
adó: Dr. Palotás Kinga reumatológus

fõorvos. Elõadás címe: Csontritkulás
és porckopás. Szeretettel várunk min-
den kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

A TOLNA MEGYEI FELNÕTT DIABETE-

SESEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK

következõ elõadása augusztus 26-án
14 órai kezdettel lesz Szekszárdon a „Li-
la épületben”, a Szülészettel szemben.
A helyszínen neuropatiás szûrést tarta-
nak cukorbetegeknek. A szervezõk
minden érdeklõdõt szeretettel várnak.

A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

Nyugdíjas Alapszervezete és a Nyugdí-
jasok Területi Érdekszövetsége által
meghirdetett vöröshagyma megrende-
lések szállításának ideje: 2008. szep-
tember 5. (péntek) 6-10 óráig. Helye:
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

A TOLNA MEGYEI VÖRÖSKERESZT

Nyugdíjas Alapszervezete használt ruha
adományozást tart szeptember 1-én
(hétfõn) 9-10-óráig a Dózsa György u.
1. szám alatt. Szeretettel várjuk tagjain-
kat, a nyugdíjasokat, valamint a nagy-
családosokat és minden rászorulót.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozat szervezé-
sében a Rákóczi u. 8., valamint a Béri
Balogh Ádám utca 79. szám alatti Hús-
bolt szeptember 4-én  (csütörtökön)
kedvezményes áron füstöltáru árusítást
tart reggel 7-11 óra között.

Szekszárdi Szüreti Napok 
2008. szeptember 18-21.

Szeptember 19-én, pénteken, 20 órakor a színházteremben

Irigy Hónaljmirigy humorestje

Szeptember 20-án, szombaton, 20 órakor a színházteremben

Táncos Magyarok
(táncmillenium) táncjáték két részben

Az elõadás a magyar tánchagyomány kiala-
kulásának és továbbélésének útját járja be.
Az elsõ részben eredeti környezetében,
korhû viseletekben idézzük fel történelmi
táncainkat. A második részben a történeti le-
írásokból ismert táncok megváltozott, immár
paraszti közegbõl viharzanak elénk, hogy a
legújabb idõk divatja szerint a városi fiatalok
táncházaiban éledjenek újjá. 

Szeptember 21-én a Belvárosi templomban

SEBESTYÉN MÁRTA  koncertje
Közremûködnek: Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás. 
Jegyek válthatók: aug. 18-tól a színházi jegypénztárban munkanapokon 1400-1800 óráig. 
Elõjegyzést szeptember 5-ig áll módunkban felvenni. Biztosítsa helyét idõben!

Nagyterem

21-27-ig  15.30, 17.30 Az üresfejû (12) színes szinkr. amerikai vígjáték
20.00 Wanted (16) színes szinkr. amerikai akciófilm

Art terem

21-27-ig  17.00 Miss Potter (12) színes feliratos angol amerikai életrajzi dráma
19.00 Színes fátyol (12) színes feliratos amerikai romantikus film

PANORÁMA MOZI
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