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OLIMPIKONOK IS
ASZTALHOZ ÁLLTAK
A VERSENYEN 21. OLDAL

A hagyományokhoz hűen ökume-
nikus istentisztelettel és kenyér-
szenteléssel kezdődött, majd
ünnepi közgyűléssel folytató-
dott, végül tűzijátékkal zárult a
városi Szent István-nap.

Államalapító István királyunk
szentté avatásának évfordulóján
cselekedeit és intelmeit ismerhették
meg a reggeli ökumenikus istentisz-
teleten résztvevõk, majd a megáldott
újkenyeret kísérve a Mûvészetek Há-

zában tapsolhattak a város idei kitün-
tetettjeinek. Az ünnepi programot a
Béla király téren a Sziget színház és a
Presidance Company produkciója,
valamint színpompás tûzijáték zárta.

Részletek a 4. és 5. oldalon.

Egy város büszke rájuk: az idei díjazottakról a Szent István-szobor elõtt készült csoportkép

ÖKUMENIKUS MISE,
KENYÉRSZENTELÉS
ÉS DÍJÁTADÓ

SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

4-5. OLDAL
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SZEKSZÁRD VÁROS
ARANYKÖNYVE 7. OLDAL

Szent Istvánra emlékeztünk
Az augusztus 20-ai ünnepi közgyûlésen gazdára találtak a városi díjak

Szent Istvánra emlékeztünk
Az augusztus 20-ai ünnepi közgyûlésen gazdára találtak a városi díjak
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■ A Magyar Mérnöki Kamara (MMK)
húsz évvel ezelõtt alakult újjá. Szekszár-
don 1991 októberében alapította meg
a megyei csoportot 35 szakember az
azóta elhunyt Kõrösi Miklós építõmér-
nök vezetésével. Öt esztendõ múlva az
országban elsõként, mintegy 170 tag-
gal hozták létre a Tolna Megyei Mérnö-
ki Kamarát (TMMK), amely immár kö-
zel négyszáz tagot számlál. A megyei
tisztújítást nemrég tartották, s újabb
négy esztendõre Bohli Antalt választot-
ták meg elnöknek, az alelnök pedig
Sipos László, az atomerõmû minõség-
biztosítási mérnöke lett.

A MMK megalakulásának huszadik
évfordulója és a megyei tisztújítás ap-
ropóján sajtótájékoztatót tartott a
TMMK két vezetõje. Szóltak a megyei
kamara küldetésének három alappillé-
rérõl. Ez az érdekérvényesítés, ami sze-
rint a társadalom érdekeivel összhang-
ban képviselik és védik a mérnöki te-

vékenységet végzõ tagok érdekeit a
névjegyzék vezetésével és az etikai
ügyek képviseletével. Másrészt a szak-
mai önigazgatás, azaz szélesedõ szak-
mai önkormányzati hatáskörben ellát-
ják a mérnöki tevékenység igazgatási
feladatait, elbírálják a beérkezõ terve-
zõi jogosultság iránti kérelmeket, a
szakmai tagozatok bevonásával szakér-
tõi jogosultságot adnak ki, s természe-
tesen nyilvántartják a névjegyzéket.
Mint azt megjegyezték, szeretnék elér-
ni, hogy a technikusok is tartozzanak a
kamarához, pontosabban annak egyik
tagozatához. Harmadsorban a társadal-
mi partnerséget sorolták, azaz fontos
szakmai kérdésekben a kamara állás-
foglalásainak fényében részt vesznek a
megye és települései arculatának kiala-
kításában, a fejlesztési elképzelések
tervezésében és elõkészítésében. Szó-
ba került, hogy rendre látogatást tesz-
nek a városokban, most éppen a két

várossá lett település polgármesterei-
vel, valamint a szakmai apparátusokkal
fognak tárgyalni. Emellett védik a tár-
sadalmat az alacsony színvonalú, jogo-
sulatlanul végzett kontármunkával
szemben. Kiemelték, hogy az önálló,
engedélyköteles mérnöki tevékenység
bizalmi szolgáltatásnak minõsül.

Sajnálattal jegyezték meg, hogy
nemzeti fejlesztés jelenleg szinte nincs
az országban, a mérnökök többsége
uniós projektek elõkészítésével foglal-
kozik, ám ezek átfutási ideje igen
hosszadalmas. Azonban kifejezték re-
ményüket, hogy mindezek többségé-
nek a kivitelezése jövõre elkezdõdhet.

Örömteli, hogy TMMK tagsága fia-
tal szakemberekkel bõvül. Megtudhat-
tuk azt is, hogy a megyék sorában el-
sõk között a tolnaiak vásároltak ma-
guknak önálló irodahelyiséget, még-
pedig Szekszárdon, az Arany János ut-
cában. V. H. M.

Érdekérvényesítés, szakmai önigazgatás
Mérnöki kamara: Tolnában 385 regisztrált tagja van a szervezetnek

Záportározó épül a Magurán
A Baka István lesz az elsõ akadálymentesített iskola Szekszárdon

Két pályázaton 74 millió forintnyi
támogatást nyert el az önkor-
mányzat a közelmúltban - mond-
ta el Horváth István polgármes-
ter a hétfői sajtótájékoztatón.

I. I. - F. L.

Közel hatvanmillió forintból épül meg
Szekszárd déli városrészén, a nagyáru-
házak mögötti területen a Magura csa-
torna záportározója. A Dél-dunántúli
Regionális Operatív Program pályáza-
tán nyertes beruházás az Európai Re-
gionális Alap társfinanszírozásával va-
lósul meg, 90 százalékos támogatással.
Az építés teljes költsége 60 millió fo-
rint, ebbõl nem csak a közel 30 ezer
köbméteres tározó készül el, de az át-
emelõ kapacitását is bõvítik 60 száza-

lékkal, így nagy esõzések idején má-
sodpercenként akár 1600 liter vizet is
képes továbbítani.

A záportározó
sok évtizedes
gondot old meg,
a Magura ugyan-
is nem képes el-
szállítani a hatal-
mas esõzések
után a közel 400
hektárnyi víz-
gyûjtõ területrõl

lezúduló csapadékot, a visszaduzzadt
patak pedig sok kárt okoz a déli város-
részen lakóknak - emelte ki a polgár-
mester. Az önkormányzat programot
dolgozott ki a csapadékvíz és felszín
alatti vizek elvezetésére. Ennek és a
város fejlesztési koncepciójának is ré-

sze a záportározó megépítése. A be-
ruházás határideje szeptember vége.

Augusztus vége az átadási határide-
je a Baka István Általános Iskola aka-
dálymentesítésének. "Az egyenlõ
eséllyel az iskolában elnevezésû", 34.5
milliós program nem csupán a rámpá-
kat, akadálymentes mosdókat, a csök-
kent látásúak segítését jelenti. Olyan
program is egyben, amely a hosszú tá-
vú folyamatos fejlesztés, eszközök
szoftverek beszerzése révén biztosítja
a fogyatékkal élõk esélyegyenlõségét,
az integrált oktatás elfogadását.

A középületek, intézmények aka-
dálymentesítése két prioritás figye-
lembe vételével tovább folytatódik a
városban. Az átépítéseket az épületek
látogatottsága és a racionális költsé-
gek függvényében indulhatnak meg.

Kopjafa és istentisztelet

Megható ünnepség zajlott a hétvégén
a valamikori Bunyaszekszárdra való
emlékezés okán erdélyi testvértelepü-
lésünk, Facsád külterületén. Ott, ahol
1993 óta minden esztendõben emlé-
keznek az oda menekült, új hazát ala-
pító szekszárdiakra, akiknek a leszár-
mazottai még mindig élnek a környé-
ken. Az emlékhelyre Tóthi János kép-
viselõ ötlete, felajánlása alapján egy
kopjafa került. Ennek átadását egy úr-
vacsorás református istentisztelet kö-
vette, ami alatt végig egy kis harang
szólt, majd a szokásos temetõi koszo-
rúzás következett - tudtuk meg Kõvá-
ri Lászlótól, a gazdasági bizottság el-
nökétõl. Folytatás õsszel Szekszárdon
- a lugosiak és facsádiak részvételével
- a magyar napon. A szekszárdiak hi-
vatalos delegációját Ács Rezsõ alpol-
gármester vezette. B. Gy.

Spórolós kazánok

n Mintegy nettó 8 millió forintot taka-
ríthat meg évente a megyei kórház a
közelmúltban üzembe helyezett az
energiaellátó rendszernek köszönhe-
tõen - mondta el Märcz Zoltán gazda-
sági-mûszaki igazgató a hétfõi pro-
jektzáró tájékoztatóján. A kondenzá-
ciós kazánokkal mûködõ rendszer ki-
építésére 11,2 millió forintot nyertek
pályázaton, ez az összköltség 14,5 szá-
zaléka. A beruházás a mûtõ-diag-
nosztikai blokk, a konyha-étkezõ és a
gyógyszertár hõenergia-ellátását szol-
gálja. A kórház fûtéskorszerûsítését
már 2003-ban megkezdték, aminek
köszönhetõen évente 100-110 millió
forintot spórolnak a gáz-, több tíz mil-
liót a vízdíjon. Van is miért takaré-
koskodniuk, hiszen az új finanszíro-
zási rendszer miatt havonta mintegy
70 millió forinttal kapnak kevesebbet
az OEP-tõl ugyanolyan teljesítmény
mellett, ami dr. Muth Lajos fõigazgató
szerint lassan kezelhetetlen helyzetet
teremt. Osztályt bezárni nem lehet; ott
spórolnak, ahol tudnak. R. T.

Esti túra a Gemencben
A szarvasok násza, a szarvasbõgés
különleges hangulatot ad a gemenci
erdõ vadregényes világának. A Du-
na-Dráva Nemzeti Park augusztus
29-én esti túrát szervez, ami során
az elõzetesen bejelentkezettek (max.
40 fõ) bejárják a Nyéki holt-Duna
tanösvény náddal átszõtt világát, va-
lamint az azt övezõ erdõséget. A ma-
dármegfigyelõ toronyból izgalmas
látvány ígérkezik: nagy a valószínû-
sége, hogy a tisztáson szarvasok is
felbukkannak. Jelentkezés a
wodtke@ddnp.kvvm.hu e-mail cí-
men, ahol a túra részleteirõl is tájé-
koztatást kapnak. - h -

HÍRSÁV

Ajándék a kis betegeknek
A szekszárdi kórházba is jutott a játékokból

■ “Nagyon megható volt a gyerekek kí-
váncsi öröme, amint azonnal kipakol-
ták a két nagy ládában levõ könyveket
és játékokat” - mondta mosolyogva
Adorjánné Szöts Anikó, a K&H Bank
szekszárdi fiókjának vezetõje a kórház
gyermekgyógyászati osztályán tartott
kis ünnepséget követõen. A K&H Cso-
port ugyanis sok éve rendszeresen
nyújt jelentõs anyagi támogatást az or-
szág kórházaiban ápolt kis betegek mi-
elõbbi és teljes gyógyulása érdekében,

ugyanakkor figyelemmel van a gyer-
mekek lelki egészségére.

Az utóbbi érdekében a dolgozók fo-
lyamatosan gyûjtik a könyveket és a já-
tékokat a K&H gyógy-varázs “vezény-
letével”, amihez idén nyilvános aján-
dékgyûjtéssel a Sláger Rádió is csatla-
kozott. Ennek során 1400 könyvet és
rengeteg játékot sikerült összeszedni-
ük, melyeket tíz kórházban - köztük a
szekszárdiban - gyógyuló gyermekek
örömére osztottak szét.  - hm -

Elõadás a magas
vérnyomásról

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szeptem-
ber 8-án (kedd) 14 órakor elõadást szer-
vez a Babits Mihály Mûvelõdési Ház
földszinti termében. Dr. Wágner Gyula
belgyógyász fõorvos a magas vérnyo-
másról, mint közellenségrõl beszél. Elõ-
adás után veseszûrés, koleszterinszint
vércukorszint  mérés lesz. A szûrést a
Vesebetegek Regionális Egyesület
munkatársai végzik. Szeretettel várnak
minden kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

Horváth István
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Közel hetven éve, 1941 óta nem
esett át olyan mértékű felújítá-
son a Szekszárdi Újvárosi Római
Katolikus Társaskör által tulajdo-
nolt, a helyi közélet fontos szín-
terévé vált Rákóczi utcai Szent
István Ház, mint az elmúlt bő egy
hónap alatt. Volt is öröm a meg-
újult nagyteremben a hétfői, ház-
szenteléssel egybekötött avatón.

Bálint György

Különösen azok csodálkoztak, akik
legutóbb a majális idején jártak a falak
között. Eltûntek ugyanis az õsrégi mo-
zaiklapok, 11 ablakot modern energia-
takarékosra cseréltek, és újak váltot-
ták a vasradiátorokat. A míves álmeny-
nyezet ízlésesen szép, hasonlóval
négycsillagos hotelek halljában talál-
kozhat az ember. Az alapötlet és a ter-
vezés az Elektrolit Kft-é, a megvalósítás
Rittervald József érdeme. Az új szék-
sorokban helyet foglalva már egy lap-
topról vezérelhetõ digitális kivetítõ-
rõl figyelhették a társaskör tagjai azo-
kat a képsorokat, ami a roppant jól
szervezett, öntevékeny munkafolya-
matokat rögzítette, hogy érezni lehes-
sen a különbséget: ilyen volt és ilyen
lett a Szent István Ház.

- Az, hogy ilyen gyorsan végez-
tünk, egy több mint kétéves, alapos
elõkészítõ munka eredménye - szö-
gezte le elöljáróban a kör világi elnö-
ke, a remek szervezõ-és közösségépí-
tõ munkájáról közismert Gyurkovics
János. - Megnéztük, hogy melyek

azok a szakipari munkák, amelyek el-
végzésére házon belül is adott a ka-
pacitás. Aztán számba vettük, mi az,
amire a racionalitás, a korszerûség, a
takarékosság hármas követelményét
érvényesítve külsõ szakembereket
kell fölkérnünk. Vannak-e olyanok,
akik ismernek bennünket, kötõdnek
hozzánk, s az áraik is meglehetõsen
barátságosak. Amikor minden kér-
désre volt válasz, nekiláttunk a re-
konstrukciónak. Nagy örömünkre a
vállalkozók jó része munkabér nél-

kül, ingyen vagy bõven a piaci ár
alatt dolgozott nekünk.

Közben a társaskör mindig háttér-
ben maradó, ám nehezen pótolható-
an tagja - ha kell pályázat ügyben ku-
takodik, ha kell takarít, csomagot
oszt, protokoll vendéget fogad, vagy
elõadást szervez - Horváth Jánosné
Edit képviselõasszony az egész koor-
dinációban fontos szerepet játszott.
Örvendetes tény, hogy úgy jött össze
2,5 millió saját erõ erre a célra, hogy
a társaskör gazdasági mérlege nem

ment mínuszba, pedig a pénzbõl és a
társadalmi munkából mintegy ötmil-
liós fejlesztés jött létre. Neki, no és lá-
nyának, a jogi végzettségû Irisznek is
dukált az avatón egy virágcsokorban
megnyilvánuló köszönet, amit az el-
nök úr adott át.

A meghívottak a város vezetõivel,
Horváth István polgármesterrel, dr.
Haag Éva alpolgármesterrel és
Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzõvel
együtt újfent a mai "bezárkózós" vi-
lág újvárosi csodáját emlegették.
Nem csak a köszöntõkben, de az ud-
varon, az itt mindig elmaradhatatlan
terített asztalok között járva-kelve,
amikor a társaskört éltetõkkel, a "köz-
katonákkal" a közösségi munkára az
év 365 napján hajlandóságot érzõ ja-
vakorabeli, de még inkább már kor-
ban lévõ urakkal, hölgyekkel, tisztes-
séges emberekkel szót váltottak.

Mayer Mihály püspök betegség mi-
atti távollétében helyettese, Garadnai
Balázs püspöki helynök áldotta meg
az elvégzett munka gyümölcsét. "Egy
olyan világban, amikor az esetek
nagy többségében az egyéni érdek,
hovatovább az önzés dominál, tény-
leg rá kell csodálkoznunk arra, ami
ebben a közösségben napról napra,
évrõl évre történik. Meglátják, mit és
hogyan érdemes tenni, és meg is csi-
nálják, amire Isten most is adja az ál-
dását. Csatlakozom Horváth István
polgármesterhez, aki újabb csodát
emlegetett a társaskörrel kapcsolato-
san" - mondta lapunknak nyilatkozva
a püspöki helynök.

Munkával duplázták meg a pénzüket
Építõ közösség: csodás felújítás az újvárosi Szent István Házban

Garadnai Balázs püspöki helynök áldotta meg a házat
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Szekszárd 2009-es kitüntetettjei
Pro Urbe Díj

DR. MÉRY ÉVA a Tolna Megyei Ta-
nács Oktatási és Mûvelõdési Osztályá-

nak csoportveze-
tõjeként, majd a
Mûvészetek Há-
za elsõ igazgató-
jaként hosszú
éveken keresztül
m e g h a t á r o z ó
egyénisége volt a
megye és a város
mûvészeti és kul-

turális életének. Vezetése idején vált
természetessé, hogy a szekszárdi Mû-
vészetek Házába európai hírû, értékû
mûvészeti elõadások és elõadómûvé-
szek érkeztek. Ma is aktív tagja közmû-
velõdési és hagyományõrzõ szerveze-
teknek, tevékenyen részt vett a Mun-
kácsy- és a Székely-kiállítás lebonyolí-
tásában.

FUSZ GYÖRGY 1987-tõl tanít a PTE
Illyés Gyula Fõiskolai Karán, 1998-tól

fõigazgató-he-
lyettes, majd
2006-tõl a kar fõ-
igazgatója. Tagja
többek között a
Magyar Képzõ-
és Iparmûvészek
Szövetségének
és a Magyar Alko-
tómûvészek Or-

szágos Egyesületének. Elnöke a Szek-
szárdi Képzõ- és Iparmûvészek Egye-
sületének, és 2009-tõl a Kisiskolákért
Alapítványnak is. Munkásságért 1997-
ben megkapta a Ferenczy Noémi-dí-
jat. Mûvei számos kiállításon jelentek
meg külföldön és belföldön egyaránt,
köztéri munkái Szekszárdon kívül az
ország több településén is megtalálha-
tóak. Habilitált egyetemi docens.

CSÁSZÁR JÓZSEF (posztumusz)
tanácselnökként 17 éven át volt vá-

rosunk elsõ em-
bere. Tízévesen
került Debrecen-
bõl Szekszárdra,
1964-ben a Köz-
gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen
szerezte diplo-
máját. Rá egy év-
re a Városi Ta-

nács elnökévé választották, majd
1982-ig a megyei tanács általános el-
nökhelyettese, 1988-ig elnöke volt. A
Kereskedelmi és Hitelbank igazgatója-
ként 1995-ben ment nyugdíjba. Csá-
szár Józsefet tavaly augusztus 25-én az
alsóvárosi temetõben helyezték örök
nyugalomra.

Közjóért Díj
Az ÓCEÁN KÖNNYÛBÚVÁR KI-

EMELTEN KÖZHASZNÚ SPORT-
EGYESÜLET elsõdleges célja a köny-
nyûbúvár sport megismertetése és

oktatása. 1998-ban a Tolna Megyei
Rendõrfõkapitányság felkérésére lét-
rehozták a Speciális Búvárszolgálatot,
amely a rendõrség, tûzoltóság és a Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság felkéré-
sére közszolgálati feladatokat is ellát,
mint például a vízben eltûnt szemé-
lyek és bûncselekmények tárgyi bizo-
nyítékainak megkeresése.

SEFCSIK ZOLTÁN evangélikus lel-
kész és hittanár 2001 szeptemberé-
ben a szekszárdi
gyülekezet hívá-
sára érkezett vá-
rosunkba. Gyüle-
kezetének igazi
lelki és formai
megújítója, bel-
missziós munká-
jában jellemzõ rá
a nyitás minden
korosztály és réteg felé. Evangelizáci-
ós sorozatait, elõadásait az egész or-
szágban szívesen hallgatják. Azon lel-
késztársai számát gyarapítja, akik
nemcsak hirdetik az evangéliumot, de
élik is azt.

DÚZSI TAMÁS az õszinteségérõl
és szókimondásáról ismert borász
1994-ben alapí-
totta családi pin-
cészetét Szek-
szárdon. Az évek
óta azonos, ma-
gas minõségben
készülõ rozéinak
köszönhetõen a
borbarátok or-
szágszerte "rozé-
királynak" hívják. A Dúzsi pincészet
az utóbbi években számos aranyérem
és elismerés birtokosa lett a különbö-
zõ magyar és európai nagy borverse-
nyeken.

GYURKOVICS JÁNOS 2001 áprili-
sától világi elnöke a Szekszárd-Újváro-
si Római Katolikus Társaskörnek. Iga-
zi közösségi ember, aki fáradhatatla-
nul és akadályt nem ismerve küzd az
egyesület céljaiért, programjainak
megvalósulásáért - felvállalva az ezzel
járó konfliktusokat is. Növényter-
mesztési szakemberként két évtizede
az Aranyfürt Mezõgazdasági Szövet-
kezet ágazatvezetõje.

NÉMETH JUDIT könyvtáros, elõ-
adómûvész, újságíró Janus Pannonius
Tudományegye-
tem mûvelõdés-
szervezõi szakán
szerzett diplo-
mát, és több
mint három évti-
zede szervezõje
és lelkes támoga-
tója Szekszárd és
térsége kulturá-
lis és irodalmi életének. 1982-tõl az Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár munka-
társa, a szekszárdi evangélikus egyház-
község presbitere. 

KOVÁCS ZSOLT trombitatanár és
karnagy neve egybeforrt a Liszt Fe-
renc Zeneiskolával, ahol több mint 20
éve oktatja a fiatalokat a zene szerete-
tére. A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar alapítója és karnagya. Kiemelkedõ
tevékenységet folytat a város kulturá-
lis életében, a testvérvárosi kapcsola-
tok megerõsítésében. Valódi közössé-
gi ember, aki szerénysége és kiváló
emberi tulajdonságai miatt sokszor
meghúzódik a háttérben.

Szekszárd javáért Díj
A MÁRKER KFT. a Márkus család

régi hagyományait követve évtizedek
óta dolgozik a faipar és bútorgyártás
területén. Az 1995-ben az ifjabb Már-
kus István által alapított cég szívós
munkával Tolna megye és a régió
egyik legismertebb vállalkozásává vált.
A Márker Kft. igazi lokálpatrióta vállal-
kozásként támogatja és segíti váro-
sunk rendezvényeit, valamint egyesü-
leteit és intézményeit. 

A VÁZ-BAU KFT-t 1995-ben alapí-
totta Lenkey Imre, aki ma is a cég ve-
zetõje. A bajai DUTÉP-nél fõmûveze-
tõként eltöltött évek alatt nagy tapasz-
talatra tett szert a mezõgazdasági táro-
lók tervezésében és kivitelezésében,
mely mai is a cég fõ profilja. A vállalko-
zás lehetõségei szerint mindig is tá-
mogatta a helyi rendezvényeket, egye-
sületeket.

A TOLNATÁJ TELEVÍZIÓ a szek-
szárdi Városi Televízió utódaként im-
máron régiós televíziós társaságként
szolgáltatja mûsorait. Ma már több
mint 100 településen, napi 9 órán ke-
resztül láthatjuk közéleti, gazdasági,
kulturális vagy sport témájú magazin-
mûsoraikat, közvetítéseiket. Az elmúlt
20 évben több egykori szekszárdi té-
vés került az országos tévéadók mû-
sorvezetõi, vagy szerkesztõi székébe. 

A PETRITS MÉZESKALÁCSOS MÚ-
ZEUM a Petrits család által folytatott
kézmûves mesterség kiváló bemuta-
tóhelye. Petritséknél közel 200 éve
apáról fiúra száll a mesterség, ugyan-
akkor a hagyományokat megõrizve
lépést tartanak a modern kor kihívá-
saival is. A Mézeskalács Múzeum az
egész országban híressé vált, és szám-
talan érdeklõdõt vonz városunkba.

A Szekszárdi Német Kisebbségi
Önkormányzat 2009-es nívódíját, a
Klézli János-díjat a MONDSCHEIN
NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUS-
EGYESÜLET érdemelte ki. A kitünte-
téssel a kórus 31 év alatt végzett né-
met nemzetiségi hagyományõrzõ
munkáját ismerték el.

A Szekszárdi Roma Kisebbségi Ön-
kormányzat Roma Nívódíját HOR-
VÁTH ERIKA, a 2. sz. Óvoda és Bölcsõ-
de vezetõje érdemlte ki több évtize-
des pedagógiai munkájával, aki em-
berbarát magatartásával segíti a ci-
gányság társadalmi integrációját.

Ökumenikus mise,
kenyérszentelés és
ünnepi közgyûlés

Szent István napján
“Hol vagy István király / Téged ma-
gyar kíván / Gyászos öltözetben / Te
elõtted sírván.” Az augusztus 20-ai ün-
nepi mise kezdõ énekének fenti sorait
ajánlotta a gyülekezet figyelmébe Bacs-
mai László. A belvárosi templomban tar-
tott úrvacsorás áhítat során a katolikus
plébános hangsúlyozta: István király
sziklára, vagyis hitre építette országát, a
keresztény magyar államot, amely ezer
év megpróbáltatásai ellenére még min-
dig áll. Törekednünk kell legjobb tudá-
sunk szerint tenni dolgunkat az élet bár-
mely területén, csak ez emelheti fel sze-
retett nemzetünket - mondta Bacsmai
László, aki a mise végén Balázsi Zoltán
református és Sefcsik Zoltán evangéli-
kus lelkész társaságában megszentelte
az új kenyeret, és Isten áldását kérte a
szekszárdiakra.

Az áldott kenyeret a Bartina Nép-
táncegyüttes és az Ifjú Szív Német
Nemzetiségi Táncegyüttes fiataljai vit-
ték le az ünnepi közgyûlésnek otthont
adó, a napokban 25. születésnapját ün-
neplõ Mûvészetek Házába. Az egykori
zsinagóga falai között megtartott díj-
átadó ceremónai felvezetéseként Hor-
váth István polgármester mondott ün-
nepi beszédet. Városunk elsõ embere
kiemelte: az ország letért az istváni út-
ról, a gazdasági és szociális válság mel-
lett sajnos a morális is egyre mélyebb,
pedig hazánk csak akkor foglalhatja el
az Európában õt megilletõ helyet - aho-
va ezer éve Szent István emelte orszá-
gát -, ha a belsõ viszályokat, széthúzást
legyõzve igaz célokért, közösen va-
gyunk képesek tenni. “Úgy kell emlé-
keznünk a múltra, hogy abból egy
szebb jövõ fakadjon” - mondta Hor-
váth István.

A közgyûlés által adományozott elis-
merések közül 2009-ben Pro Urbe-
Szekszárd díjat kapott dr. Méry Éva és
Fusz György, Császár József posztu-
musz kitüntetését pedig özvegye, Er-
zsi néni vette át. Közjóért-díjjal ismer-
ték el az Németh Judit, Sefcsik Zoltán,
Kovács Zsolt, Dúzsi Tamás, Gyurko-
vics János, valamint az Óceán Könnyû-
búvár Kiemelten Közhasznú Sport-
egyesületnek a városért kifejtett tevé-
kenységét. A “Szekszárd javáért” elis-
merést idén a Márker Kft., a Váz-Bau
Kft., a Tolnatáj Televízió és a Mézeska-
lácsos Múzeumot üzemeltetõ Petrits
család érdemelte ki.

A német nemzetiség nívódíját idén
a Mondschein Német Nemzetiségi
Kórusegyesület kapta, míg a Roma Ní-
vódíjat Horváth Erika óvodavezetõ
vehette át.

Az ünnepi mûsor nívóját Korsós
Gergõ és Csötönyi László szavalata,
valamint Müller Beáta, Lang Ottilía,
Gebhardt Csaba és Lozsányi Tamás ze-
nés produkciója emelte. F. L.

Dr. Méry Éva 

Fusz György 

Dúzsi Tamás

Németh Judit

Sefcsik Zoltán

Császár József 
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Városi Szent István-nap 2009

n „Egyedül az összefogás eredményez-
het tartós sikert mind országunkban,
mind pedig városunkban!” - hangsú-
lyozta Szekszárd Horváth István az au-
gusztus 20-ai esti, Béla király téri prog-
ramok elõtt mondott ünnepi beszédé-
ben.

A polgármester kiemelte: manap-
ság, mikor az értékek fontosságát egy-
re inkább hanyagolják, jó érzés látni,
hogy léteznek vállalkozások, akik iga-
zán értékes ünnepet képesek vará-
zsolni egy város lakossága elé. Hor-
váth István ugyanakkor jelezte: a reg-
náló szocialista kormány az önkor-
mányzatoknak csekélyebb anyagi jut-
tatást mért, így a város költségvetése
feszítettebbé vált, ám a szerényebb
körülmények között is próbáltak a ko-
rábbi évekhez hasonló minõségû pro-
dukciókat Szekszárdra invitálni. A vá-
rosba, amelynek lakói örömteli mó-
don a tavasszal elindított "Szépítsük
együtt Szekszárdot!" program kap-
csán méltán lehetnek büszkék az iga-
zi összefogás eredményességére.

Államalapító királyunkról megemlé-
kezve folytatta a délelõtt, a Mûvésze-
tek Házában felvetett gondolatsorát,
melyben arról beszélt: "István király

sohasem trükközött a népével, hanem
szerette és megbecsülte!" Horváth Ist-
ván úgy vélte: elõbb, vagy utóbb jobb-
ra fordul nemzetünk sorsa, mivel a je-
lenlegi állapot tarthatatlanná vált. Ün-
nepi beszéde végén Szekszárd polgár-
mestere jó egészséget, s reményt kí-
vánva ajánlotta a városlakók figyelmé-
be az esti programot. 

A belvárosi templom lépcsõire épí-
tett színpadon elsõként a Sziget szín-
ház fiatal társulatának az "Államalapí-
tó" címû elõadását láthatta a több ez-
res nézõsereg. A darabban prózai
részletek és népdalok mellett felhang-
zottak többek között az "István a ki-
rály" rockopera és Koltai Gergely
Honfoglalás címû filmjének dalai, a

népszerû Kormorán együttes szerze-
ményei, vagy éppen Varga Miklós
1984-es slágere, az Európa címû dal is.
A színpadon olyan ismert elõadómû-
vészeknek tapsolhattak a nézõk, mint
az Operett Színház mûvésznõje, Janza
Kata, vagy a '80-as években alakult
Rockszínház alapító tagja, Makrai Pál.

A célzottan a nemzeti öntudatot
erõsíteni kívánó összeállítás után egy
újabb hungaricum, pontosabban
Hungarythm szórakoztatta a szek-
szárdiakat: a tavaly alakult Presidance
Company zenés-táncos showja. A ha-
gyományos és a modern tánc elemeit
ötvözõ, cirkuszi elemeket sem nélkü-
lözõ produkció nemzetünk legfonto-
sabb történelmi állomásait villantotta
fel, többször is hangos tapsra ragad-
tatva a publikumot. A táncos mûsort
követõen egy igazán látványos, zenei
aláfestéssel kísért tûzijáték szórakoz-
tatta a téren kitartó szekszárdi, kör-
nyékbeli és külföldi vendégeket.

A rendezvény kiemelt támogatói:
Paksi Atomerõmû Zrt., Tolnatej Zrt.,
Tarr Kft., TolnAgro Kft., OTP Bank.
Fõtámogatók: Austrotherm, Gemenc
Volán Zrt., AdvalTech-QSCH Kft., CIB
Bank.   Gyimóthy Levente

A nemzeti öntudatot erõsítették az ünnepi produkciók

Több ezren látták a Presidance Company látványos mûsorát
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Horváth István mondott ünnepi beszédetÖkumenikus istentisztelet végén áldotta meg az új kenyeret Bacsmai Lászó plébános

A megszentelt kenyeret menet kísérte a Mûvészetek Házába A németség nívódíját a Mondschine egyesület kapta
FOTÓK: GOTTVALD KÁROYLY
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Ha valaki élete 88 évébõl mind-
össze ötöt tölt egy helyen, azt
gondolhatnánk, nemigen

hagyhatott jelentõs emléket. Legszebb
ellenpéldának kínálkozik erre Virág
Ferenc.

A Blum család gyermekeként szüle-
tik 1869. augusztus 22-én Bonyhá-
don, az evangélikus gimnáziumba
jár. Pécsett végezte a teológiát, 1892-
ben szentelték fel. Szekszárdra 1896-
ban került Wosinsky Mór mellé káp-
lánnak. Fõ gondja a vallástanítás, az
egyesületi és közélet. Így választja ez
év október 3-án alelnökévé az alakuló
katolikus olvasókör, majd november
23-án elnökévé az általa életre hívott
legényegylet. December 8-án az elõb-
bi millenniumi emlékünnepélyének
fõ szónokaként "az egyházhoz való
tántoríthatatlan ragaszkodásra, a ma-
gyar hazához való törhetetlen hûség-
re s kiolthatatlan szeretetre" buzdí-
tott. Karácsonykor õ az elsõ, aki jó
szóval és ajándékkal lepi meg a szere-
tet ünnepén a tébolyda lakóit, akik
között "egyik karácsonyi szent éne-
ket dúdol, amott az gyermekes öröm-
mel bíbelõdik a Jézuska adta keszke-
nõvel, s a lélek világ nélkül való éjjelé-
ben eltévedt csillag pillanatnyi fénye
ragyog fel" - írja tudósításában.

Verseit, novelláit hozza a Tolna-
megyei Közlöny. Hajnal címû köte-
tének hangja szól Tanítványom halá-
lára címû 1897. április 18-i versében.
"Légy nekünk az égben ott fenn /
Közbenjáró angyalunk, / Ints a jóra,
ha az erény / Nehéz útján lanka-
dunk. / Látogass meg álmainkban /
És mesélgess édesen: / Szebb hazá-

ról, hol egymástól / Meg nem válunk
sohasem."

Egy hét múlva novellája fõhõse
már a visszásságok éles szemû látója.
"Megutálta a világot... Bosszankodott
a sok cudarság felett, mely méltatla-
nokat emel a protekció erõs karjai-
val a dicsõség szédítõ magaslatára…
A szamarak, rúgott dzsentrik, két-
ségbeesett egzisztenciák viszik a fõ-
szerepet. S akinek fejében megre-
kedt egy kis Isten adománya, az
játssza a jó bolondot..."

A katolikus autonómiai gyûlés lel-
kes jegyzõje, s az sem lombozza le,
hogy még hittanári fizetését sem fo-
lyósítják. Viszont azért, mert részt
vett egy néppárti politikus választási
eseményén - hamarosan eltávolíttat-
ják. Már 1897. augusztus 27-én tudat-
ják: az egyházmegyei hatóság Duna-
szekcsõre helyezte át. A püspök nél-
küli vezetés megfontolt döntése lehe-
tett ez, hiszen két hétre rá már
Dunaföldvárra tették …

Pécsi karkáplán, fõiskolai lelki igaz-
gató, paksi plébános, majd 1922-ben
ismét Szekszárdra kerül. "Mûködése
alatt erõs hitélet fejlõdött ki", melynek
csúcspontja az 1924 szeptember 7-8-
án tartott itteni katolikus nagygyûlés -
írja Vendel István. Némi diplomáciai
manõver után "a csalhatatlan pápai te-
kintet" reá sugározta kegyét, s 1926.
március 21-én pécsi püspökké tette.

Így áldja meg levélben a helyi oltár-
egyletet, "az élet hullámaiból kiemel-
kedõ világítótornyot", s persze a plé-
bánosi ideje alatt tûzvészben elpusz-
tult harangokat személyesen is.

Hét év múlva autószenteléskor
mondta: "Nem tudnám felsorolni,
hányszor és mily módon élt vissza az
embernek gonoszsága az istenadta
emberi ész eme kiváló alkotásaival is.
Ez ellen, a gonoszság szelleme ellen is
küzdünk, mikor az anyaszentegyház
nevében szentelünk és áldunk."

Dr. Töttõs Gábor

Virág Ferenc tettei és szavai

EGY NEVEZETES SZEKSZÁRDI NAP 138.
Ódon időben

AUGUSZTUS 24-ÉN

85 éve, 1924-ben Babits Mihály
Pesti Naplóban megjelent Egy fony-
nyadó bokorhoz címû versében írta:
"rajtad egy bolond / keserû magyar
fej / égbõl esett szeme jár". 65 éve,
1944-ben hunyt el szülöttünk, Kiss
Lajos pécsi apátkanonok, kormány-
fõtanácsos.
AUGUSZTUS 25-ÉN

105 éve, 1904-ben képviselõ-tes-
tületünk a várossá alakítást java-
solta.
AUGUSZTUS 26-ÁN

120 éve, 1889-ben eleink 73125
forintért árverésen vették meg a
nagyvendéglõt, a késõbbi szállót.
AUGUSZTUS 27-ÉN

75 éve, 1934-ben nyolc olasz ka-
tona hamvait szállították el váro-
sunkból.
AUGUSZTUS 28-ÁN

80 éve, 1929-ben a Parászta-patak
meggyûlt szemete este nyolctól reg-
gelig égett. 100 éve, 1909-ben a
ma társadalmi szervezeteknek ott-
hont adó villát Wolf Arnold megvette
a Táncsics utcában.
AUGUSZTUS 29-ÉN

100 éve, 1909-ben az utca másik
felén a mai hegyközségnek otthont
adó Wéber-szeszgyár újbóli meg-
nyitását tervezték.
AUGUSZTUS 30-ÁN

80 éve, 1929-ben a református
egyházmegye itt tartotta gyûlését.

Virág Ferenc, aki 1958-ig volt
püspök

„A Sziklára épített ház nem omlik össze…”
(Mt 7,24-29)

A mai evangéliumban olvashatunk a bölcs ember-
rõl, aki sziklára építette házát. A magyar nép életé-
ben Szent István király volt ez a
bölcs ember, aki nem a divatnak hó-
dolt, nem a könnyebb, pogánysá-
got választotta, hanem Jézus Krisz-
tust választotta, nemcsak saját sze-
mélyes életében, hanem családja
és a rábízott nép magyarság szá-
mára is. Szent István korától kezdve
mindig voltak és vannak Koppá-
nyok, akik a pogányságot hirdették
és hirdetik és belsõleg pusztítottak
és pusztítanak ma is.
Szent István egyértelmûvé tette
törvényeiben, fiához intézett Intelmeiben, hogy a
keresztény hitet meg kell õrizni, az egyház és ál-
lam rendjét tiszteletben kell tartani, az imádságot, a
kegyességet, az irgalmasságot és a többi erényt
gyakorolni kell. 
Egyéni életpéldájával pedig arra tanított, hogy a
családi életet tisztelni kell. Magyarországon manap-
ság küzdeni kell a családok jogaiért. Sajnos manap-
ság az abnormális válik normálissá, és jobban védik
a törvények azokat, akik akár a természettörvénnyel
ellentétben küzdenek az egynemûek jogaiért.
Vajon mernénk e Szent István szemébe nézni,
aki védte az életet. Mi az elmúlt fél évszázadban

6 millió magzat életét oltottuk ki. Mernénk e Szent
István szemébe nézni 2004. dec. 5- után, amikor a

magyar mondott nemet a magyarra,
testvér a testvérre csupán, azért
mert népünknek olyan vezetõi van-
nak, akik egymásnak ugrasztották a
népet. Szent István idejében nagy
volt Magyarország, most kicsi, de
nemcsak területileg kicsi, hanem
sajnos létszámban és a fiatal gene-
ráció száma is alacsony. Hiányzik
pl. a középgeneráció, akiknek ma
lennének iskoláskorú gyermekei.
Miért. Mert pl. 1970-ben 192. 000
gyermeket öltek meg Magyarorszá-

gon abortusz által. Nem a külsõ ellenségtõl kell fél-
nünk, hanem félnünk kell magunk önzésétõl a jobb
máért, feláldozzuk a holnapot.
Szent István nemcsak tanítatta, hanem nevelte
és neveltette fiát. Örök szép példája ennek a hoz-
zá intézett Intelmek. A mai fiatalság nagy része er-
kölcsi nevelés nélkül nõ fel, az iskolában, jó eset-
ben oktatják õket, mert semlegesen akarják nevel-
ni, ami sajnos nem sikerül, ezért könnyebben áldo-
zatul esik a szenvedélyeknek, a bûnözésnek, ami
mind fiatalabb életkorra húzódik le. Bekövetkezett,
amit Mindszenty bíboros úr pont 50 éve mondott a
kommunistáknak: "Ha bezárjátok az egyházi isko-

lák ajtajait, majd szélesre tárhatjátok a javítóinté-
zetek és börtönök kapuit." Adjunk hálát a jó Isten-
nek, hogy nekünk van lehetõségünk gyermekein-
ket katolikus keresztény szellemben. A felelõsség a
szülõkön van, amit megígértek a gyermek megke-
resztelésénél, hogy keresztény módon nevelik azt
valóra, váltják.
Szent István a hit megõrzését tette az elsõ hely-
re, mert a hit a felnõtt embernél az üdvösségre el-
kerülhetetlenül szükséges, nélküle nem lehetünk
kedvesek Isten elõtt. A hit ad erõt a keresztény élet-
hez, a reményhez és a szeretethez, az újrakezdés-
hez és a hûséghez. Talán vigasztaló lehet az ered-
mény, ami a legutóbbi népszámláláson született,
akár városunkban, több mint 20 ezren vallották ma-
gukat a katolikusnak, és bizony hányan ezt nem
merték megtenni, mert esetleg a zsigereikben ben-
ne van a félelem. Mondhatnánk nevükben, sokan
vagyunk keresztények, de tettekben hányan va-
gyunk azok?   Sok honfitársunk pedig úgy él, mint-
ha Isten nem létezne. Abban a világban, ahol nincs
jelen az Isten fölborul az erkölcsi rend.
Nyugodtan lehetnénk pesszimisták és orrlógatók,
de hogy még sem vagyunk, azok abban segít Szent
István életpéldája is. Átélte gyermekei elvesztését,
nagy reménységének Szent Imrének a halálát, de
tudta, hogy hova kell segítségért fordulnia. Nagy lel-
ki fájdalmában felajánlotta országát a Magyarok
Nagyasszonyának, aki azóta is közbenjár értünk,
hogy megmaradjunk kereszténynek és magyar-
nak. Ámen. Bacsmai László plébános

E V A N G É L I U M
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I. Önkormányzat,
közigazgatás

Január 

Az év elejétõl az állami tulajdont kezelõ
Nemzeti Földalapkezelõ, az ÁPV és a Kincs-
tári Vagyonigazgatóságot összevonták,
irodájának vezetésére Barsi Mihályt ka-
pott megbízást.

Január 22.

Dr. Braun Márton a FIDESZ-MPSZ szek-
szárdi országgyûlési képviselõjét választot-
ta elnökének az Európa Tanács gazdasági
és fejlesztési ügyek bizottsága, melynek a
képviselõ már két éve elnöke volt.

Február 22.

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ta-
nácsnak vezetése újjáalakult, elnöke a bar-
csi Feil Ferenc, társelnöke Kocsis Imre An-
tal lett.

Április 25.

Közös "Rendõrségi napot" tartott a megyei
és a városi kapitányság állománya. Dr. Var-
ga Péter a Szekszárdi Városi Rendõrkapi-
tányság vezetõje ezredesi kinevezést kapott. 

Május 29.

Találkozót szervezett a városi önkormány-
zat Budapesten, a Petõfi Irodalmi Múze-
umban a Szekszárdról elszármazottak-
nak és a szekszárdi borok barátainak. Az
összejövetelen Horváth István polgármes-
ter ismertette a város jövõbeni terveit és 21
szekszárdi borász kínálta borait. 

Június 8.

A tengelici Hotel Orchideában Szekszárd
rendezte az ország lakosságának 20 %-át
jelentõ megyei jogú városok szövetsége
éves közgyûlését, amelyen dr. Szily Katalin,
az országgyûlés elnöke is részt vett. A hoz-
zászólók nagyobb partneri kapcsolatrend-
szert, jobb gazdálkodási és szociális törvé-
nyeket sürgettek.

Július 9.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlés-
ének elnöke, dr. Puskás Imre és a Magyar-
országi Németek Országos Önkormányza-
tának elnöke, Heinek Ottó a Szekszárdi Né-
met Színházban írta alá azt a nyilatkoza-
tot, amely szerint a két önkormányzat kö-
zösen  mûködteti a DBU-t.

Augusztus 

Amreinné dr. Gál Klaudiát, Tevel és Závod
korábbi körjegyzõjét nevezte ki aljegyzõ-
nek Szekszárd MJV Közgyûlése. 

Október 22.

Együttmûködési megállapodást kötött
Pécs városa az Európa Kulturális Fõváro-
sa programba történõ részvételrõl har-
mincegy hazai várossal, akik bekapcso-
lódhatnak a rendezvényekbe és a kulturá-
lis pályázatokba. E városok között talál-
ható Szekszárd is. A megállapodást
Tasnádi Péter és Horváth István polgár-
mesterek írták alá.

December 
Horváth István polgármestertõl vette át
Borda Károly PV. alezredes annak a mun-
kaautónak a kulcsát, amelyet Szekszárd
Város Önkormányzata adományozott a
Polgári Védelem Szekszárdi Kirendeltségé-
nek. Az ötszemélyes, platós Nissan a polgár-
védelem munkatársait és a felszereléseket is
képes szállítani, mentéshez is használható.

II. Gazdaság
Február 21.
Hetényi János Szekszárdi merlot 2006-os

bora nyerte el a régió vörösbora címet a
Pécsi Regionális Vörösbor versenyen.

Március 13.

Párizsban a legnagyobb presztízsû világ
borversenyen (Vinalies International). Ma-
gyarország öt ezüstérmet kapott, amelybõl
kettõt hozott el a Mészáros Borház.

Április 22.

Bordeaux-ban megrendezett nemzetközi
borversenyen aranyérmet nyert a Mészá-
ros Borház Merops Cuvée-je.

Április 28. 

A brüsszeli bor világversenyrõl Fekete Mi-
hály szekszárdi borász 2003-as és 2004-es
Cabernet Sauvignon borával két aranyér-
met hozott el.

Május 

Két aranyérmet nyertek a magyar borá-
szok Cannes-ban a Mundial De Rose elneve-
zésû világversenyen, ahol 24 országból be-
küldött 787 rosé bort minõsítettek. Az egyik
a szekszárdi Dúzsi Tamásé. Az említett két
aranyérem mellett 5 ezüstöt is nyertek a csa-
patversenyben negyedik magyarok.

Május 16.

A vízvesztés elkerülése érdekében "Tudatos
méréstechnika a vízszolgáltatásban" cím-
mel tartottak országos szakmai konferen-
ciát és kiállítást Szekszárdon a Tolna Me-
gyei Mérnök Kamara, a Tolna Megyei Víz-
és Csatornamû Egyesület és a Carol
Vízméréstechnika Kft. szervezésében.

Május 28.

Nagy érdeklõdés mellett zajlott a 12. Szek-
szárd Expo. Konferenciák, bemutatók és kö-
zel 100 kiállító várta a látogatókat. Két fõ té-
ma: Házam a váram és biztonságunk volt.

Június 1.

Az V. Kékfrankos Nemzetközi Fesztivált
Szekszárdon rendezték meg a vármegyehá-
za dísztermében. Az idei jelszava: A nagy
évjáratok parádéja. (2003, 2006, 2007).
Legjobb a Takler pince 2007-es bora. A nagy
ötös fogat (Takler, Fritz, Bodri, Szent Gaál,
Prantner pincészet) eredményei jelezték e
borfajta iránti érdeklõdés növekedését. 

Június 7.

A Pannon Bormustrán 25 benevezett bor
közül 9 villányi és 6 szekszárdi csúcsbor lett.
Takler Ferenc és Heimann Zoltán véleménye
szerint Szekszárd felzárkózott Villányhoz.

Június 15.
Az év üzletembere cím birtokosa, Jaksity
György, a Concord Értékpapír Zrt. ügyve-
zetõ igazgatója látogatott a vállalkozói
szalonba, ahol „A magyar gazdasági való-
ság” címmel tartott elõadást.

Június 21.

Pécsett a régió borversenyén a TOP 25-be
11 szekszárdi és 2 tolnai bor került. 

Július 17.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök jelenlét-
ében aláírták Szekszárdon az M6-os autó-
pálya Dunaújváros-Szekszárd közötti sza-
kaszának megvalósítását elindító doku-
mentumot. Az ideiglenes forgalomba-he-
lyezés idõpontjául 2010 tavaszát jelölték
meg az építõk és a megrendelõ.

Július

Három arany- és tizennégy ezüstérmet sze-
reztek a szekszárdi borászok a Balatonal-
mádiban megtartott VinAgora Nemzetkö-
zi Borversenyen. Az Aranyérmet a Mészá-
ros Borház Bodzási kékfrankos válogatá-
sa, Pinot Noir reserve bora és a
Vesztergombi Pince Pinot Noir-ja nyert.

Augusztus

Több lakossági fórum tartását követõen
augusztusban bevezetésre került az új tö-
megközlekedési menetrend, amelynek kö-
vetkeztében nõtt a kilométer felhasználás.
Az új menetrendhez kapcsolódóan több fe-
dett buszváró is létesült a városban. 

Szeptember 1.

A 100 %-ban Szekszárd MJV tulajdonát ké-
pezõ Alisca-Terra Kft. közös gazdasági tár-
saságot alapított Óbecse Önkormányzatá-
val a területén keletkezõ települési hulladék
begyûjtésére és ártalmatlanítására. A tár-
saság 2008. szeptember elsején az Óbecse
városhoz tartozó öt településen is meg-
kezdte - az eddigi tapasztalatok alapján
nyereséges - szolgáltató tevékenységét.  

Szeptember

Tizenöt ország kétszázhúsz borásza kö-
zött bemutatkozott 21 szekszárdi borász a
budai várban a XVII. Budapesti Nemzet-
közi Bor- és Pezsgõfesztiválon. A fesztivál a
borkóstolás mellett kulturális és gasztronó-
miai csemegékkel is szolgált.

Szeptember 12.

Vida Lajos, a Szent László Szakközépiskola
fõigazgatója szeptember 12-én vette át az
OTP Bank Szekszárdi Fiókjának vezetõjé-
tõl, Kovács Józseftõl a megyei szakképzést
támogató 12 millió forintról szóló doku-
mentumot. Az öt Tolna megyei támogatott
szakképzést folytató intézmény között még
további kettõ szekszárdi volt: a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kara és az I. Béla Gimná-
zium és Informatikai Szakközépiskola.

Október 17.

A dinamikusan fejlõdõ szekszárdi ipari
parkban, több mint 2,5 hektár területen,
1,5 milliárd forintos beruházással az oszt-
rák tulajdonban lévõ Austrotherm Kft. 

400 000 m3-es termelõkapacitású poliszti-
rol szigetelõanyagot gyártó üzemet épített.
Az avatáson jelen volt Peter Schmidt, a cég
tulajdonosa, vezetõ beosztású munkatár-
sai és Horváth István, városunk polgár-
mestere. Az új cég ebbõl az alkalomból egy-
millió forintot adományozott a kórház
gyermekosztályának. Az Austrotherm
megjelenése lendületet adhat a környéken
az építési-felújítási tevékenységnek és a te-
rületen mûködõ szállítási cégeknek is. 

Október

Megkezdõdött a Murexin beruházása Szek-
szárdon. A Murexin név már az 1930-as
évek elején történt megalakulásakor össze-
kapcsolódott a minõséggel és a szolgáltatá-
sokkal. Mindezt az építõanyagok területén
a Murexin által kifejlesztett termék-innová-
ciók és megoldások tették lehetõvé. A cég
2009 áprilisában helyezi üzembe elsõ ma-
gyarországi termelõ üzemét. A szekszárdi
egység a magyar partnereknek szállítás
mellett a környezõ országok piacainak ki-
elégítését is tervezi termékeivel ellátni.

November 8.

Harmadik helyezést ért el a megyei jogú
városok között Szekszárd a tõkevonzó ké-
pességben, ami azt jelenti, hogy a város-
ban tudatosan élnek a helyi jogalkotási le-
hetõségekkel. Az öt legjobb helyezést elért
településen az átlagosnál kevesebbszer vál-
toztatták meg a költségvetést és az uniós
pályázatokról magasabb számban dön-
töttek képviselõtestületi ülésen.

November

Családias ünnepség keretében avatták fel
a Séd patak új gyaloghídját a Felsõváros-
ban, a Bethlen Gábor utca végén. A fara-
gott tölgyfa híd a Szollár Faipari Bt. kivite-
lezésében készült el, azt Balázsi Zoltán re-
formátus lelkész áldotta meg. Az átjárót
naponta használókon kívül jelen volt az
ünnepségen Kõvári László, a körzet képvi-
selõje és Szeleczki József irodavezetõ is.

November 13.

Tizennégy millió forint visszatérítendõ tá-
mogatást adott a közgyûlés a Szekszárd
Borvidék KHT. számára, egy pályázatban
való részvétel megkönnyítésére. A város
számára is fontos a KHT. mûködtetése a
borturizmus fellendítése érdekében.

December 14.

Az idei téli szezontól már fedett mûjégpá-
lyán korcsolyázhatnak a szekszárdiak. A
létesítményt a szekszárdi Víz- és Csatorna-
mû KFT. munkatársai építették és változat-
lanul Pilisi Zoltán üzemelteti.

December 16.

A befejezõdött felújítást követõen ismét
megnyitotta kapuit a szinte az egész épüle-
tében megújult Szekszárdi Városi Uszoda..

A megyei Agrárkamara tisztújító köz-
gyûlésén Kõvári László korábbi elnököt e
tisztségben dr. Szászi Ferencné váltotta. A
négy alelnöki tisztségbõl kettõt szekszárdi
polgárok, Kõvári László és dr. Hadházi Ár-
pád töltenek be.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve 2008.
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Megkezdte tényleges mûködését a 2007 jú-
liusában alakult Diákétkeztetési Kft.
Célja a korszerû konyhatechnológia alkal-
mazása mellett az egészséges táplálkozás
népszerûsítésével, a Szekszárd MJV önkor-
mányzatához tartozó valamennyi intéz-
mény ellátottjainak, dolgozóinak étkezte-
tését megoldani.
Szekszárd MJV Önkormányzatának költ-
ségvetése az elõzõ évek racionalizálási in-
tézkedéseinek köszönhetõen 2008-ban
egyensúlyba került. Mivel a mûködési be-
vételek meghaladták a mûködési kiadáso-
kat, így a napi mûködéshez szükséges for-
rások is rendelkezésre álltak.

III. Oktatás - nevelés
Február 14.

Befejezõdött a Neumann János számítógé-
pes országos verseny a szekszárdi I. Béla
Gimnáziumban. Magyarország általános
és középiskolás diákjai programalkotói
munkájukat vetették össze. A zsûri elnöke
Kovács Gyõzõ informatikus volt, aki Szek-
szárd díszpolgára.

Február 15.

"Nyugdíjba ment az Aranycsapat" címmel
jelent meg a sajtóban a Garay gimnázium
tanári karában bekövetkezett nyugdíjba
vonulási hullám. 7 tanár vonult nyugdíj-
ba. Bayer Józsefné, Mester Lajosné, dr.
Mikó Sándorné, Varjas Lászlóné, Fazekas
József, Kertes Lázár, Pesti Gyula. 

Március 18.

A PTE döntése értelmében 2009-tõl Szek-
szárdon indul a turizmus kétéves egyetemi
szakja. Meg kell kezdeni az elõkészítést,
majd az egyetemi képzést a bor és rekreáció
szakon. Harmadik lépcsõben gyermekkori
pedagógia címen meg kell tenni az elsõ lépé-
seket az egyetemi képzés kialakítására.

Április 4.

Dr. Ranschburg Jenõ pszichológus profesz-
szor "Mai gyermekek, mai pedagógusok"
címmel Babits Mûvelõdési Házban tartott
elõadást. Rendezõ Dienes Valéria Általános
Iskola és az Apáczai Kiadó volt.

Április 28.

Dr. Nagy Janka Teodóra jogi néprajzi et-
nográfus, intézetvezetõ fõrendezésével Jo-
gi, néprajzi konferenciát rendeztek a PTE
Illyés Gyula Fõiskolai Karán. 

Május 7.

Két Tolna megyei diák is bejutott a Lóczy
Lajos Országos Középiskolai Földrajzi Ta-
nulmányi verseny döntõjébe, az egyik
Balassa Péter, a Garay Gimnázium tanu-
lója volt, felkészítõ tanára: Huszárik Imre.

Június 22.

Szekszárd MJV Közgyûlésén ünnepélyes
keretek között búcsúztatták az augusztus-
ban nyugdíjba vonuló Lemle Bélánét, a
Garay János Gimnázium és dr. Ferincz
Jánosnét, a Bezerédj István Szakközépis-
kola igazgatóját. A képviselõ-testület a két
pedagógusnak "Címzetes Igazgató" címet
adományozott.

Augusztus 1.

Vezetõváltás történt az 5. sz. Általános Isko-
la élén. Páldi Gyula helyére a városi köz-
gyûlés Fetzer Györgyit nevezte ki az intéz-
mény igazgatójának. Az iskola huszonöt
éves történetében õ a negyedik vezetõje en-
nek az iskolának.

Szeptember
Lemle Béláné utódjaként a városi közgyû-
lés Heilmann Józsefnét nevezte ki igazga-
tónak a Garay János Gimnázium élére. A
történelem-német szakos tanárnõnek a pe-
dagógiai mellett van közigazgatási gya-
korlata is, a kinevezést megelõzõen három
évig igazgatóhelyettesként dolgozott a
Garay János Gimnáziumban. 

Szeptember

Szekszárd város intézményeit is érintõ je-
lentõs iskola-összevonásokra került sor az
új tanév kezdetén. Így a Rózsa Kollégium
az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola keretében folytatja mun-
káját. 
Ehhez hasonlóan a Garay János Általános,
Mûvészeti és Sportiskola a Liszt Ferenc Mû-
vészeti Iskolával került közös igazgatás
alá. A Garay János Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézményben a
képzés több tanszakon, több mûvészeti ág
keretében zajlik: zene, dráma, képzõmûvé-
szet, nép-, modern- és társastánc tagozaton.
Az intézmény-összevonásokat követõen
az iskola igazgatója augusztus elsejével
Ágostonné Béres Kornélia fuvolatanárt ne-
vezte ki a zeneiskolai részleg szakmai ve-
zetõjének. A zeneiskola 53 éves történeté-
ben õ az elsõ nõi vezetõ.
A Szivárvány Iskola feladatait a jövõben
az 5. sz. iskola látja el.

Érintette a szekszárdi iskolákat egy tavaly
elkezdett megyei intézmény-átszervezés
folytatása is: A Tolna Megyei Önkormány-
zat Szent László Szakképzõ Iskolája és Kol-
légiuma nevet viselõ intézmény keretei kö-
zött folytatják munkájukat ettõl a tanévtõl
már a (korábbi nevükön) a Bezerédj Pál
Általános Iskolának, és a Bezerédj István
Szakképzõ Iskolának nevezett intézmé-
nyek is. Ezzel létrejött a megye hét szakkö-
zépiskolájának integrálásával egy Térségi
Integrált Szakképzõ Központ (TISzK). Az
új intézmény fõigazgatói feladatát Vida
Lajos, korábban tamási intézményigazga-
tó látja el.

December 

A Garay János Gimnázium biológiából a
Szegedi Tudományegyetem kutató-iskolá-
ja címet viselheti.
Az I. Béla Gimnázium és Informatikai
Szakközépiskola, régiónkban egyedüli-
ként, elnyerte az Oktatási Minisztériumtól
a "Tehetséggondozó Középiskola" címet.

Papp Virág, az I. Béla Gimnázium tanuló-
ja a Miskolcon megrendezett II. Országos
Középiskolai Földtudományi Diákkonfe-
rencián "Energia" szekcióban II. helyezést
ért el. Felkészítõ tanára Mátisné Szultos Er-
zsébet.

November 7.

- Borbás Enikõ, Szabó Kata, Till Nikolett 11.
a. osztályos tanulók a Tolna Megyei Ifjú
Tudor tanulmányi versenyen "Naptárak és
idõszámítások" címû elõadásukkal ezüst
minõsítést kaptak.
- Horváth Zsófia, Pölöte Zsófia és Árki Mi-
lán 12. b. osztályos tanulók "Reneszánsz
Európában és Magyarországon" címû elõ-
adásukkal a Tolna Megyei Ifjú Tudor ta-
nulmányi versenyen bronz minõsítést
kaptak. Felkészítõ tanár Kuti Andrea.
- Zsitvai Péter 12. d. osztályos tanuló az
OKTV angol nyelv II. kategória
(kéttannyelvû és nyelvi elõkészítõ osztály)
országos versenyén II. helyezést ért el. Fel-
készítõ tanára Kovácsné Tóth Erika.

Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

ZENEI TAGOZAT 
- Környei Attila a marosvásárhelyi nemzet-
közi gitárversenyen szerzett I. helyet. Felké-
szítõ: Környei Miklós.
- Erõs Ditta Rebeka a II. "Chopin + Schubert
+ Ferenczi György Országos Zongoraverse-
nyen Budapesten III., a VI. Országos Zenei
Továbbképzés versenyén Szentendrén elsõ
helyet szerzett. Felkészítõ: Erõsné Máté Éva.
- Hollósi Boglárka a keszthelyi helikonon
elsõ helyet szerzett fuvola kategóriával. Fel-
készítõ: Ágostonné Béres Kornélia.
-A VIII. budapesti Big Band találkozó és
fesztivál minõsítésén kiemelt arany diplo-
mát kapott a Szekszárd Junior Stars együt-
tes. Felkészítõ: Molnár Ákos.
- Lozsányi Soma a II. Bartók Béla Országos
Zeneiskolai Zongoraversenyen kiemelt ní-
vódíjat kapott. Felkészítõ: Lozsányi Tamás. 
- az Ifjúsági Fúvószenekar fuvószenekari
minõsítésen kiemelt arany fokozatot ért el.
Felkészítõ :Kovács Zsolt.

NÉPTÁNC TAGOZAT
- Sipos Gergõ az Országos Ifjúsági Szóló
Táncversenyen elsõ helyet szerzett. Felké-
szítõ: Nyemcsok Pál.

KÉPZÕMÛVÉSZETI TAGOZAT
- a Tolna megyei területi rajzversenyen Né-
meth Ádám és Pesti Péter elsõ, Bódis Dávid,
Varga Ramóna, Kaposi Edina második,
Schüller Márton harmadik, Novák Alex és
Bodacz Alexandra különdíjat kapott. Fel-
készítõ Tápai Kovács Anna.
- Straubinger Dániel a Magyar Köztársa-
ság jó tanulója, jó sportolója címet kapta
Hiller István oktatási és kulturális minisz-
tertõl, mert kiváló tanulmányi munkája
mellett országos sikereket ért el sakkban és
matematika versenyeken. 
- A Suli-Hód országos levelezõs tanulmányi
versenyen matematika II. osztályból elsõ
helyet szerzett Miller Conran, Kaszás Ta-
más, Bodrogi Marcell, Rappay Bence, Kuti
Zoltán, Szarka Veronika, Soós Tamás, Pap
Noémi, Badics Barbara, Cseh Levente. Fel-
készítõjük: Bodroginé Cvenk Klára.
- A Suli-Hód országos levelezõs tanulmányi
verseny matematika IV. osztályos kategó-
riában Kökény Laura, Kujáni Bernadett,
Rappai Kamilla elsõ helyezést ért el. Felké-
szítõ: Tekucsov Ilona.
- D.D.D. országos levelezõs német nyelvi
versenyen elsõ helyezést ért el Töttös Lívia,
Temesi László, Tasch Vivien. Felkészítõ ta-
nár: dr. Karsainé Karáth Imelda.

DRÁMA TAGOZAT:
2008-ban a Kis Gadra drámacsoport ezüst
minõsítést szerzett a Weöres Sándor orszá-
gos színjátszó, és VI. területi színjátszó ta-
lálkozón. Felkészítõ tanár: Csizmazia
Ferencné.
- A Weöres Sándor országos színjátszó ta-
lálkozón a Nagy Gadra drámacsoport
bronz minõsítést kapott. Felkészítõ tanár:
Pekári Bernadett.
- Ki mit tud vers és prózamondó versenyen
arany minõsítést kapott Csizmazia Dóra.
Felkészítõ: Csizmazia Ferencné és Kuti
Boglárka.
- Tápai Zoltán ugyanitt második helyet,
Molnár Kincsõ 3. helyet szerzett.
Felkészítõ: Pekári Bernadett

5. sz. Általános Iskola

- Május 17-én az iskola felsõ tagozatos szín-
játszó csoportja Mohácson a VI. Gyermek

Színjátszó találkozón "Tanuljunk
Aesopustól" címû produkciójával arany
minõsítést szerzett. Horváth Zója tanuló
különdíjat kapott színészi játékáért. Felké-
szítõ tanár: Rottkainé Pászti Lívia
- Király Éva Friderika az országos "Közle-
kedésbiztonság gyermekszemmel" rajzpá-
lyázaton alsó tagozatos korosztályban el-
sõ helyezést szerzett. Felkészítõ tanár:
Gyulainé Vadász Ágnes.
- Egyedi Péter 8. a. osztályos tanuló a Lotz
János helyesírási és szövegértési verseny re-
gionális döntõjén a VIII. évfolyamos tanu-
lók között II. helyezést ért el. Felkészítõ ta-
nár: Csizmaziáné Elter Emõke.
- Ugyanott Elmont Zsófia IV. osztályos ta-
nuló szintén II. helyezést szerzett kategóri-
ájában. Felkészítõ tanára: Kocsisné Dóra
Ildikó.

IV. Kultúra, tudomány,
közművelődés
Január-december

Kilenc éve folytatódik a Babits Mihály Mû-
velõdési ház színháztermében a Léleképítõ
sorozat dr. Tóth Csaba szervezésében.
2008-ban elõadást tartott: dr. Morvay
Krisztina büntetõjogász, Dózsa László
színmûvész, Balázs Péter színmûvész, ren-
dezõ, színház-igazgató, dr. Freund Tamás
agykutató, Cseh Tamás Kossuth-díjas dal-
szerzõ-énekes, Szarvas József színmûvész,
dr. Bagdy Emõke pszichológus, dr. Hegedûs
Lóránd ref. püspök, Lovász Irén énekmû-
vész, Kovács Ákos énekes valamint a Délvi-
déki Magyarkanizsai Udvari Kamara-
színház Magyar Pieta címû elõadásával.

Január 8.

A Szekszárdi Rotary Club tagjai 2800
könyvet gyûjtöttek a lugosi magyar köz-
könyvtárnak, amelyeket dr. N. Horváth Bé-
la, a klub vezetõje adott át Pozsár József-
nek, a város polgármesterének.

A magyar természetjárók egyesülete ter-
mészetfotó-kiállítást hirdetett. A nagyszá-
mú beküldött anyagból 109-et választottak
ki, és azokat vándorkiállítás keretében elõ-
ször Szekszárdon mutatták be a Babits Mi-
hály Megyei Mûvelõdési Központban. Tol-
nai természetfotósok képei is szerepeltek
az anyagban. 

Január 10.

- "Az élõ irodalom" sorozatban Karafiáth Or-
solya volt a megyei könyvtár író-vendége.
- Megnyílt Kovács Ferenc festõmûvész pasz-
tell-akvarell tájkép kiállítása a Happy and
Orange kávézóban. 

Január 13. 

Különbözõ elõadások hangzottak el a
Garay gimnáziumban rendezett Kultúra
Hetében. Dr. Gesztesi Enikõ Az antik törté-
netírás és a földrajz, Frei Ágnes A várépítés
Zsigmond korában, az ozorai vár címmel
tartott elõadást. A további programokkal
Vass Albertre, Babits Mihályra, Baka Ist-
vánra és Lázár Ervinre emlékeztek.

Január 18.

Dr. Bajner Mária fõiskolai tanár "Egymás
nevében" címmel a nyelvi elõítéletekrõl,
sztereotípiákról megjelent kötetét dr. N.
Horváth Béla egyetemi tanár mutatta be.

Január 20.

Az élõ irodalom címû könyvtári író-olvasó
találkozó vendége volt a szekszárdi születé-
sû Parti Nagy Lajos író, számos irodalmi és
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állami elismerés birtokosa. (Kossuth-, Jó-
zsef Attila-, Príma, Színikritikusok, Ma-
gyar Irodalmi Díj, Szép Ernõ jutalom, Ma-
gyar Köztársaság Érdemkereszt Tiszti Ke-
resztje.) Vendéglátó, beszélgetõ partner sze-
repét Gacsályi József ny. könyvtáros töltöt-
te be.

Január 22.

Mészöly Miklósra emlékeztek az író szüle-
tésének 87. évfordulóján az Illyés Gyula Fõ-
iskolai Karon. A Mészöly Miklós-díjat
Jankovics József alelnöktõl Cserna-Szabó
András vette át. Ebben az évben a Mészöly
Miklós-emlékplakettet Móser Zoltán fotó-
mûvész kapta. Liebhauser János igazgató
bejelentette, hogy az író Porkoláb völgyi ta-
nyája helyén alkotóház fog épülni. 

Február 1.

László Lajos szekszárdi születésû, Pécsett
lakó író 82 éves lett. Iskoláit is Szekszárdon
járta. 21 magyar és 4 német nyelvû kötetet
adott ki. Drámai mûveinek száma szintén
4. Mûveinek visszatérõ eleme a régi Szek-
szárd. 

Február 7.

Könyv István János grafikus és Könyvné
Szabó Éva bõrmûves mûveibõl a Babits
Mûvelõdési Ház mûvész galériájában kö-
zös tárlat nyílt. 

Február 9.

- 20 éves az ART 999 és a Tolna Megyei Képzõ-
mûvészek Egyesülete. (vezetõ: Balogh Jenõ)
- A Deutsche Bühne Ungarn befejezve bu-
dapesti bemutatóját, Zomborban is elõad-
ta az Ármány és Szerelem Schiller-drámát. 

Február 26.

Nyolc fiatal magyar tehetség és a Szekszár-
di Kamarazenekar adott hangversenyt a
Mûvészetek Háza és a Filharmónia Dél-du-
nántúli KHT. közös rendezésében Földesi
Lajos hangversenymester vezetésével.

Március 2.

Kis Pál István szekszárdi költõ tanár leg-
újabb verseit képzõmûvészeti alkotásokkal
társítja. Kiváló grafikusok Baki Péter, Ko-
vács Zoltán, Szatmári Juhos László segítik
munkáját. Ezt a vers+rajz együttest állította
ki legújabb, várdombi iskolai kiállításán.

Március 5.

Az Illyés Gyula MK Élõ Irodalom címû so-
rozatának vendége volt Tolnai Ottó Kos-
suth-díjas író-költõ, akivel Gacsályi József
beszélgetett.

Március 6.

Dr. Szabó Géza: Föld felett, föld alatt címû
mûvét mutatta be a Wosinsky Múzeum
könyvtártermében. 

Március 8.

15 éves jubileumát ünnepli a katolikus is-
kola Szekszárdon. Ebbõl az alkalomból
nyílt meg Tavaszi Noémi Bibliai illusztráci-
ók, biometszetek címû tárlata.

Március 10.

Nagysikerû hangversenyt adott a Babits
márvány termében az Alisca Brass Band
Príma díjas fúvószenekar. Ugyanezzel a
mûsorukkal mutatkoztak be pár héttel ké-
sõbb Bernben. 

Március 13.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban óce-
ániai kiállítás nyílt. A múzeum valaha je-
lentõs anyaggal rendelkezett e térségbõl

(Fenichel Sámuel és Bíró Lajos). A század-
forduló 116 tétele mára ez 29 tételre olvadt
le. Ezt állították ki.

Március 18.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazga-
tója, dr. Gaál Attila számolt be arról a több
százezres leletrõl, mely az M 6-os útépítést
megelõzõ régészeti feltárásai során került
felszínre. 

Március 28.

- A Szent József katolikus iskola aula galéri-
ájában Gyulainé Nagy Márta foltvarró
mûvész kiállítását nyitotta meg Kubanek
Miklós és Méry Éva .
-Dr. Gesztesi Enikõ a TIT rendezésében a
"Földrajzi kultúra megjelenése az antik tör-
ténetírásban" címmel tartott elõadást a
Wosinsky Múzeumban. 

Április 

Hatodszor járt Szekszárdon a József Attila-
díjas, eddig 13 kötettel jelentkezõ Baraczi
László költõ, író, mûfordító, akivel
Jankovics Zoltán beszélgetett. 

Április 5.

Rejtõ Jenõ-Miklós Tibor-Szekszárd Jazz
Quartet-Csuha Lajos-Miklóska Lajos-
Dancsák Gyula: Az ellopott futár - musical-
vígjáték - õsbemutatójára a Szekszárdi Tü-
csök Zenés Színpad elõadásában a Babits
Mihály Mûvelõdési Házban került sor.

Április 7.

Az Ifjú Szív Német Nemzetiségû Néptánc
Együttes 18. születésnapját 3 órás mûsor-
ral ünnepelte az 5. sz. Általános Iskola au-
lájában. 

Április 10.

Fusz György Ferenczi Noémi-díjas kerami-
kus és szobrászmûvész alkotásaiból nyílt
kiállítás Budapesten a Museion Galériá-
ban. Megnyitotta Baksai József Munkácsy-
díjas festõmûvész.

Április 11-13.

Scherzo Zenei Színpadok országos feszti-
válján, Békéscsabán a Tücsök Zenés Szín-
pad Egyesület zenei színdarab kategóriá-
ban II., tematikus mûsor kategóriában III.
helyezést szerzett. A színpad tagja Kövendy
Eszter legjobb nõi elõadóként különdíjat,
Nyúl Zsófia színészi alakításért különdíjat
kapott. 

Április 12.

A Költészet Napját Babits jegyében ünne-
pelték Szekszárdon a Mûvészetek Házá-
ban. Gacsályi József ny. könyvtáros kö-
szöntõjét követõen Babits és Szekszárd
címmel Heilmann József, a Garay Gimná-
zium tanára tartott elõadást. Zenés irodal-
mi mûsor zárta az ünnepi megemlékezést.

Április 12.

A Zeneakadémián Bárdos Kórusfesztivált
rendeztek. Ennek megnyitására a szek-
szárdi Madrigál kamarakórust és a buda-
pesti Vox Klára kórust kérték fel.

Április 12.

Budapesten, a régi Zeneakadémián a Bár-
dos Lajos Zenei Hetek Nyitókoncertjén fel-
lépett a Szekszárdi Gagliarda Kamarakó-
rus is. 

Április 17.

Környei Miklósnak a Liszt Ferenc mûvé-
szeti iskola pedagógusának önálló szerzõi
estje volt a Mûvészetek Házában.

Április 18.
Cseh Gábor festõmûvész külföldi tájakról
készített festményeit a Szent József Katoli-
kus Iskolában bemutató tárlatot Kubanek
Miklós újságíró nyitotta meg. 

Április 19.

Szekszárdon 12 zeneiskola 91 tanulója vett
részt a megyei zongoraversenyen. Nyolc
korosztályban osztottak ki díjakat. Szek-
szárdi tanulók közül korcsoportjában Ba-
logh Fanni, Erõs Ditta Rebeka, Molnár Dó-
ra és Lozsányi Soma szerzett elsõ helyezést.

Április 21.

Antal Imre erdélyi festõ tárlata nyílt meg a
Babits Mihály Mûvelõdési Házban.
A gyimesi mûvész képeket, linómetszete-
ket, vegyes technikájú alkotásokat muta-
tott be.

Április 24-26.

- Ötvenedszer rendezték meg Keszthelyen a
középiskolák kulturális versenyét, a Heli-
kon ünnepségeket. E seregszemlén 140 kö-
zépiskola 4000 diákja vett részt. 
A Tolna megyeiek által nyert 11 arany-
érembõl hatot szekszárdi középiskolások
szereztek meg.
1. Az I Béla Gimnázium First Béla vezette
Brass Band csoportja.
2. A Garay János Gimnáziumból: Czövek
Petra és Mádi Gábor, GIG Színpad,
Lozsányi Soma orgona, Hollósi Boglárka
fuvola és a Folklór néptánccsoport. Hollósi
Boglárka fõdíjban részesült. 
- Ugyanott Mádi Gábor, a Garay János
Gimnázium tanulója a Tücsök Zenei Szín-
pad tagja megzenésített versek kategóriá-
ban bronzérmet szerzett. 

Május 6.

Takács Béla grafikusmûvész 28 grafikát és
festményt állított ki Pécsett a Café Zaccban.
A tárlatot Palotás József Munkácsy-díjas
szobrász nyitotta meg.

Május 7.

Rembrandt 27 részkarc másolatát mutat-
ták a Comenius Általános Iskolában. 

Május 8.

Szkárosi Endre költõ, kritikus irodalomtör-
ténész volt a vendége Az élõ irodalom címû
programnak az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárban. Vitavezetõ Jankovics Zoltán
szerkesztõ volt.

Május 8.

A pedagógus kórusok országos találkozója
mellett a közel 45 éves Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus számos alkalommal szerepel vá-
rosi, megyei, országos rendezvényeken, jóté-
konysági fellépéseivel, világi, egyházi énekek-
kel tette gazdaggá ünnepeinket, külföldi sze-
repléseivel öregbítette Szekszárd hírnevét.

Május 9.

Stekly Zsuzsa kiállításával megnyílt a Pün-
kösdi Fesztivál. Megnyitotta Kubanek Mik-
lós tanár-újságíró.

Május 10.

A Pünkösdi Fesztivál egyik fontos rendez-
vénye lett a Tolna Népújság fotóriporterei-
nek (Gottvald Károly, Kiss Albert,
Mártonfai Dénes) kiállítása a Fõiskola au-
lájában, amelyet Horváth István polgár-
mester nyitott meg.

Május 18.

Budapesten a Mûvészetek Palotájában
megrendezett Énekel az ország Fesztiválon

Dvoøák: Stabat Mater címû mûvét adta
elõ megyénket és Szekszárdot képviselve az
500 fõs országos egyesített kórusban a
Gagliarda Kamarakórus.

Május 17-18.

- Dömsödön az V. Europop Nemzetközi
Dalversenyen könnyûzenei kategória fel-
nõtt korosztálya elsõ helyezettjeként
Grand Prix díjat kapott Kovács Gergõ szó-
lóénekes, a szekszárdi Tücsök Zenész Szín-
pad alapító tagja.
- Ugyanezen a fesztiválon könnyûzene ka-
tegória ifjúsági korosztályban III. helyezett
lett Vecsei László szólóénekes. 

Május 23.

Költõk és koruk, Babits Mihály és József At-
tila címmel három napos konferenciát
szervezett a PTE irodalomtörténeti tanszé-
ke. A rendezvény második napja Szekszár-
don zajlott.

Június 3.

- Király Béla, az 56-os Nemzetõrség volt pa-
rancsnoka több mint 30, zömében angol
nyelvû könyvet adományozott a Szekszár-
di Garay gimnáziumnak.

- Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban
"Nyugat és a nyugatosok" címû kiállítással
kezdõdõ megyei könyvhéten mutatták be
dr. Töttõs Gábor 34. kötetét, "Szekszárd -
Mesélõ útikönyv" címû mûvét.

Június 6.

A szekszárdi Holló együttes sok várost érin-
tõ, sikeres programot bonyolított le Szlová-
kiában.

Június 7.

A szekszárdi Német Színház (Deutsche
Bühne) 25. évadját három leghíresebb
elõadásának felújításával ünnepelte.
Az ünnepi évadban kizárólag magyar
és német szerzõk mûveit játsszák. Az év
színmûvésze díjat Alice Müller kapta.

Június 11.

Új színfolttal gazdagodott Szekszárd ze-
nei kulturális élete. A szekszárdi Gitár-
kvartett elindított egy programot: Bo-
rok és Húrok fesztivál a vármegyehá-
zán a reneszánsz év jegyében. Mátyás-
korabeli zenét adtak elõ. Felvezetésül a
szekszárdi borászok céhének borbemu-
tatója szolgált.

Június 15. 

A Szekszárdra látogató Jankovics Marcell
Kossuth-díjas rendezõ, író, politikus a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztjének birtokosa, Õseink üzenete a
népmûvészeten keresztül címmel tartott
elõadást.

Június 23. 

A múzeumok éjszakája programba 3-4 év-
vel ezelõtt léptek be a Tolna megyei Múzeu-
mok. 2008-ban a legtöbb és legnívósabb
mûsorokra Szekszárdon került sor, közü-
lük is kiemelkedett a 125 éve született Ba-
bitsról szóló emlékmûsor.

Június 28. 

A Wosinsky Katolikus Közösségi Házban
rendezett Jantner László fotókiállítás volt a
Szent László-napok nyitó rendezvénye. 

Június 28.

Gagliarda Kamarakórus elsõ CD hangfel-
vétele dalaival szerepelt a mecseknádasdi
római katolikus templomban.
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Június 29.
Molnár Mózsi György (született: Fadd
1932.) tanár, festõmûvész 65 képét állítot-
ta ki a Mûvészetek Házában. A megye mû-
vészeti irányítójaként is emlegetett képzõ-
mûvész kiállítását Szily Géza Munkácsy-
díjas festõmûvész nyitotta meg.

Július

Reneszánsz dallamok, borkóstoló zajlott
(Vesztergombi József, Eszterbauer János,
Módos Ernõ boraiból), dr. Töttõs Gábor tar-
tott elõadást régiók és városok 
Mátyás király korabeli történéseirõl, Janus
Pannonius és Balassi Bálint verseibõl talló-
zott Csötönyi László. Az esti gyertyás-fák-
lyás felvonulás után "Édes az otthon" cím-
mel zenés irodalmi est következett Lányi
Péter és Hegedûs D. Géza közremûködésé-
vel. Ez volt dióhéjban a Múzeumok éjsza-
kájának programja Szekszárdon.

Július

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes az ausztriai Grazban rendezett
versenyen vett részt, 93 ország 441 kórusa
között. A Naszladi Judit vezette kórus két
kategóriában indult és mindkettõben
bronzérmet szerzett.

Július 8.

Az idei nyáron "Közös nyelvünk a tánc"
címmel zajlott a XVI. Nemzetközi Duna
Menti Folklórfesztivál. A Babits Mihály Mû-
velõdési Házban a rendezvény nyitó-ün-
nepségével kezdõdõ szekszárdi progra-
mon hat hazai és külföldi együttes lépett fel.
A hat napos fesztivál intézményekben és
szabadtéren zajló programjaival minden
korosztály számára élményt nyújtott.

Július 8-13. 

Tolna és Bács-Kiskun megye, Szekszárd és
Kalocsa közös rendezésében zajlott a nagy
múltú Duna Menti Folklórfesztivál. A fesz-
tiválok városává fejlõdött Szekszárd életé-
ben 1978 óta ez a legrangosabb, nemzet-
közi vonzerejû rendezvénysorozat, az au-
tentikus néptánc, népzene és kézmûvesség,
azaz a "Szellemi kulturális örökség" feszti-
válja. A háromévenként megrendezett
fesztiválon 10 külföldi és 28 hazai együttes
mutatta be hagyományõrzõ mûsorát. A
Babits Mihály Mûvelõdési Ház által szerve-
zett 30 szekszárdi programnak közel 8000
látogatója volt. 

Augusztus 

Szegeden a szabadtéri játékokon au-
gusztus végén mûsorra tûzött
"Szentivánéji álom" musical változatá-
ban a szekszárdi színésznõ-énekes, Vá-
gó Bernadett a darab szerelmes fõhõs-
nõjének, Herminának rangos szerepé-
ben lépett színpadra.

Augusztus 4-8.

Musical Comedy I. Szekszárd címmel
egy különleges musical kurzus zajlott
az öntevékeny zenész színpadok és tár-
sulatok fiatal tehetségei, vezetõi, taná-
rai, valamint amatõr énekesek, tánco-
sok számára.

Augusztus 20.

Szent István királyunk és az államalapítás
ünnepét a Mûvészetek Házában megtar-
tott közgyûléssel és a Mûvelõdési Ház által
szervezett esti szabadtéri koncerttel ünne-
pelte a város. A Sziget Színház által bemu-
tatott Jézus Krisztus Szupersztár világhírû
rockoperára zsúfolásig megtelt a Béla tér. A
napot látványos tûzijáték zárta. 

Szeptember 2.
1708. szeptember 2-i gyõztes kölesdi csata
300. évfordulójához kapcsolódott a XIV. Le-
véltári Konferencia. A hadtörténeti temati-
kájú konferencián elõadók voltak: Mészá-
ros Tamás PhD (Hadtörténeti Intézet és
Múzeum tudományos fõmunkatársa), Se-
res István PhD (MTA munkatársa), Bagi
Zoltán, a Csongrád Megyei Levéltár levéltá-
rosa, dr. Kiszler Gyuláné, a kölesdi iskola
helyettes vezetõje. A konferencián közre-
mûködött: dr. Puskás Imre, a TM Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke, Berényi
István, Kölesd Község polgármestere és dr.
Dobos Gyula, a Tolna Megyei Önkormány-
zat Levéltárának igazgatója. A helyszínt
zsúfolásig megtöltötték az érdeklõdõk.
Szekszárdról, Baranyából, Somogyból, Szé-
kesfehérvárról is érkeztek levéltárosok,
helytörténészek, Vas, Veszprém és többsé-
gében Tolna megyébõl honismereti egyesü-
letek tagjai, Jászkisérrõl egész csoport. A
konferencia programját színesítette a
kölesdi kisvármegyeháza földszintjén felál-
lított, "Kuruc kori pillanatok" címet viselõ
kiállítás, amely Cserna Anna fõlevéltáros
és Tövisházi András múzeumi dekoratõr
munkája. 

Szeptember

A sióagárdi szüreti napokon Cseh Gábor
szekszárdi festõmûvész Leányvári képek c.
kiállításával örvendeztette meg Sióagárd
polgárait. A kiállítást Szabadi Mihály kore-
ográfus, a Bartina Együttes alapítója nyi-
totta meg.

Szeptember 5-7.

A Béla téren élénk érdeklõdés mellett zajlot-
tak a Parázsló Szabadegyetem rendezvé-
nyei. Részt vett és beszédet mondott dr.
Kiszely István professzor, az alapítvány fõ-
védnöke. Tudományos ismeretterjesztõ elõ-
adások mellett számos kulturális mûsor
szórakoztatta a megjelenteket.

Szeptember 18-21.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és a Mû-
vészetek Háza a Szekszárdi Borvidék Kht.-
val társrendezõként bonyolította le a város
legnagyobb rendezvényét, Szekszárdi Szü-
reti Napokat. A várost megmozgató, a
szekszárdi bor hírnevét öregbítõ, kulturá-
lis és szórakoztató programokban bõvel-
kedõ napokon sok ezren látogattak el a vá-
rosba. A Borudvarban elegáns borpavilo-
nokban kínálták a szekszárdi borászok
különleges boraikat. Kiállítások, koncer-
tek, irodalmi mûsorok, kórusok, népi ze-
nekarok, kézmûves vásár, vidámpark,
szakmai konferencia, Örökség Országos
Gyermektánc Fesztivál, Szüret Szépe vá-
lasztás mellett legnagyobb érdeklõdést a
szüreti felvonulás váltotta ki, ahol 46 cso-
portban közel 2000 fõs szereplõt láthatott
a több tízezres érdeklõdõ. A szekszárdi szü-
reti napok a város 16 helyszínén 56 ese-
ményt kínált a mintegy 35 ezer látogató
számára. 

Szeptember 20.

Esztergomból Budapest-Paks útvonalon a
Babits hajón emlékeztek irodalmi és zenei
programokkal a költõ születésének 125
éves évfordulójára, esztergomiak és szek-
szárdiak. 
Paksról Szekszárdra érkezve a Mûvészetek
Házában tekintették meg a vendégek és a
helyi közönség a Babitshoz, valamint a
költészete által megjelenített szellemiség-
hez is kapcsolódó tematikájú V. Szekszárdi
Festészeti Triennále megnyitóját. A Magyar
Festõk Társasága és a Mûvészetek Háza

kollektívájának közös rendezésében ké-
szült szakmailag kiemelkedõ, reprezenta-
tív kiállítás méltó tisztelgés volt a Babits
életmû elõtt. 

Szeptember 22.

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület "Kisebbségi kérdések Európá-
ban" címmel párbeszédes elõadást rende-
zett a megyei múzeumban, ahol dr. Bakk
Miklós (Lugos) a kolozsvári egyetem poli-
tológus tanára és dr. Glósz József (Szek-
szárd) történész adott átfogó képet a terüle-
ti és kulturális autonómia gyakorlatáról. 

Szeptember 22.

Kocsis Imre Antal, a város korábbi polgár-
mestere kapta helytörténeti értékeket pár-
toló munkásságáért a Tolna Megyei Honis-
mereti Egyesület Egyed Antal-díját. 

Október 10.

Emléknappal adózott Baka István élete és
munkássága elõtt a megyei könyvtár és a
költõ egykori iskolája, a Garay János Gim-
názium az iskola kultúrtermében. A több
programból álló rendezvény keretében iro-
dalomtörténészek méltatták Baka István
munkásságát, az iskola versmondó köre
fényképvetítéssel egybekötött verses elõ-
adáson idézte a költõt (Báló Marianna,
rendezése, Elblinger Ferenc fotói). A szak-
mai méltatásokon Gacsályi József elnö-
költ, a délutáni Baka István vers-, énekelt
vers- és prózamondó versenyen az egykori
diáktárs, dr. Merõ Béla elnök mellett Frank
Ildikó, Kis Pál István, Németh Judit és Or-
bán György értékelték a teljesítményeket. A
megemlékezésen jelen voltak a Baka-csa-
lád tagjai.

Október 11.

Kovács Tibor szekszárdi tanár, festõmû-
vész kiállítása nyílt meg Dunaújvárosban,
a Bartók Kamaraszínház kiállítótermé-
ben. A tárlatot Rozsnyai Sándor festõmû-
vész nyitotta meg.

Október 17.

A Mûvészetek Házában "Mindörökké
Bach" címmel Varnus Xavér orgonamû-
vész adott nagysikerû, telt házas koncertet,
melyen közremûködött Dobra János ve-
zényletével a Budapesti Tomkins Ének-
együttes.

Október 19.

A Szekszárdi Madrigál Kórus koncertjérõl
készült felvételek voltak hallhatók és látha-
tók a Pax Televízió mûsorán. A kórus a bu-
dapesti Mûegyetemi zenekar tagjaiból ala-
kult szólisták közremûködésével, Jobbágy
Valér karnagy vezetésével évrõl évre újabb
Bach kantátákat szólaltat meg. Egyházi ze-
nei áhítat keretében a gyülekezet vendégsze-
retetét élvezve tartott koncertet a bonyhádi
evangélikus templomban. Az errõl a kon-
certrõl készült televíziós felvételt a Pax Televí-
zió ádventkor többször is mûsorára tûzte.

November 3-7.

Tudomány Hete a Garay János Gimnázi-
umban: Elõadásokat tartottak, dr. N Hor-
váth Béla professzor, irodalomtörténész,
Heilmann József tanár, Zentai András c.
igazgató, Döményné Ságodi Ibolya, László
Lászlóné tanárok, dr. Budai Gábor fizikus,
és Prischetzky Tamás, Pék Patrik, Balassa
Péter, Pálma Péter tanulók.

November 14.

"Ezer az egyhez" címmel írt drámát Kis Pál
István költõ, az I. Béla Gimnázium taná-

ra. A mû a két évvel korábbi budapesti tün-
tetés témájából merítve mutatja be két fia-
tal drámáját barátságuk megtartásáért. A
drámát a Német Színházban mutatta be
az I. Béla Gimnázium Premier Színpada
Kondor Tamás, Molnosi Kristóf, Kovács
Viktória, Somogyi Viktória szereplésével.
Az elõadást Kis Pál István rendezte.

November

Az M6-os autópálya építési munkálataival
együtt járó régészeti feltárások számos
eredményérõl számoltak be a régész szak-
emberek a helyi sajtóban (pl. dr. Gaál Atti-
la, dr. Ódor János, dr. Szabó Géza a WMMM
régészei): három és félezer éves szinte hasz-
nálható pohárról, "megszólaltatható" cse-
rép madárról, rézkori karperecekrõl és pél-
dát találtak azonos temetõben kétfajta te-
metkezési módra is. 

November 15-16.

Az 1968 óta kétévenként ad otthont váro-
sunk a Szekszárdi Néptánc Fesztiválnak,
amely a magyar amatõr néptánc mozga-
lom egyik legrangosabb versenye. 2008-
ban 16 együttes 476 táncosa mutatta be
verseny mûsorát a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Házban. A színvonalas mezõnyben a
szekszárdi Bartina Néptánc Együttes prog-
ramját együttesi különdíjjal és a vele járó
pénzjutalommal díjazta az országos szak-
tekintélyekbõl álló zsûri. 

November 18.

Ismét óriási sikert aratott - Béresné Kollár
Éva rendezésében - a méltán kedvelt Tü-
csök Zenés Színház a Babits Mûvelõdési
Házban. A mûsorban elhangzottak a hat-
vanas-hetvenes évek angol és magyar slá-
gerei, magyar filmzene- és musicalrészle-
tek, valamint a Rejtõ Jenõ regényébõl ké-
szült zenés játék fináléja.

November 26. 

A minisztérium, a megye és a város vezetõ-
inek méltató gondolatait követõen Juhász
Ferenc költõ nyitóbeszédével, ismét meg-
nyílt felújított kiállításaival a Babits-emlék-
ház. Szekszárd ezen a napon díszpolgárrá
avatta Babits Mihályt. Az ezt dokumentáló
oklevelet Babits István, a költõ unokaöccse
vette át, majd Horváth István polgármes-
terrel leleplezte a polgármesteri hivatal
dísztermében a költõfejedelem portréját,
Baky Péter festõmûvész alkotását.

November 26.

A Babits-évforduló alkalmából jelentetett
meg az Illyés Gyula Fõiskolai Kar egy Ba-
bits CD-t, amelynek õsbemutatója a költõ
születésének 125. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen volt. A lemezen Or-
bán György és Németh Judit tolmácsolja
Babits verseit.
A szekszárdi Babits Kiadónál Sipos Lajos:
"Babits Mihály" c. kismonográfiája is ebbõl
az alkalomból jelent meg. A reprezentatív
kötetet a születésnapi ünnepségen a szerzõ
és a kiadó jelenlétében dr. N Horváth Béla
professzor, irodalomtörténész mutatta be.
A kötet képszerkesztõje Lovas Csilla, a borí-
tó és a könyvterv Schubert Péter munkája. 
Czakó Sándor "Babits utazása Szekszár-
don" c. könyvét Kis Pál István tanár, költõ,
volt újságíró- társ mutatta be ugyanezen a
rendezvényen.

November 26.

Babits Mihály születésnapján nyílt meg a
Mûvészetek Házában a "Munkácsy-képek
Amerikából" címû vándorkiállítás. A meg-
nyitón megjelent Pákh Imre New-York-i
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mûgyûjtõ. A kiállított 40 kép között 34 az
Õ tulajdona, a többi képet a Nemzeti Galé-
ria és a békéscsabai Munkácsy Múzeum
kölcsönözte.

November 29-30.

A Megyeháza adott otthont a Babits Mi-
hály Országos Versmondó versenynek. A
41 versmondó között 6 szekszárdi és 3
lugosi versenyzõ is részt vett. A Hiller István
oktatási miniszter védnöksége mellett zajló
verseny zsûri elnöke Hegedûs D. Géza Kos-
suth-díjas színmûvész munkáját Tóth Zsu-
zsanna a Magyar Mûvelõdési Intézet és
Képzõmûvészeti Lektorátus fõosztályveze-
tõje és Kiss László a Magyar Versmondó
Egyesület elnöke segítette. A kiemelkedõ
színvonalas verseny legfiatalabb verseny-
zõje 15, a legidõsebb 87 éves volt. 

November 30.

A 38 éves múltra visszatekintõ, jelenleg a
Tolna Megyei, a Szekszárd Városi Önkor-
mányzat, a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Ka-
ra, a Tolna Megyei ÁMK, a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum, a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület és az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár által is támogatott
Tolna Megyei Levéltár által szervezett hely-
történeti pályázatra 2008-ban 12, széleskö-
rû levéltári kutatásra is épülõ pályamû ér-
kezett. A minõséget mutatja, hogy a 2-2
szakemberrel elbírált pályamûvek fele pá-
lyadíjat nyert. Az egyik elsõ díjat Brunn Já-
nos: Fejezetek Györköny történetébõl címû
kiadásra érett munkája kapta. Második
díjas lett dr. Csordás Jenõ Tolna megyei
gyermekek és felnõttek erõszak miatti ha-
lálozása 1890-1940 között c. tudományos
elemzõ dolgozata. A pályázatokat a vár-
megyeházi ünnepélyes átadáson dr. Dobos
Gyula értékelte, a díjakat dr. Puskás Imre,
a megyei közgyûlés elnöke adta át.

December 1. 

Freund Antal szobrász "Pyrrha kövei" cí-
met viselõ kiállítása nyílt meg a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház üvegtermében. Az al-
kotásokat dr. N Horváth Béla, a PTE rektor-
helyettese, egyetemi tanár ajánlotta a meg-
jelentek figyelmébe. A szobrok ébresztette
gondolatokat Sárvári János, az Art
Contact Mozgás-színház mûvészeti vezetõ-
je tárta az érdeklõdõk elé.

December 6.

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes, hagyományainak megfelelõen is-
mét megrendezte az ünnepi Kodály hang-
versenyt a Garay János Gimnázium dísz-
termében, öt kórus részvételével. Elfogadta
a meghívást a Madocsai Református Ifjú-
sági Énekkar, a szekszárdi Liszt Ferenc Pe-
dagógus kórus, a bajai Ad Libitum Kama-
rakórus és a Dunaújvárosi Fõiskola Nõi
Kara.  A Gárdonyi kórust Naszladi Judit, a
Liszt Ferenc kórust Simon Péter vezényelte.
Az öt együttes közös énekében Kodály Zol-
tán Esti dal c. alkotása hangzott el a bajai
kórus karnagyának, Petõné Kõvári Adri-
ennek a vezényletével. A hangversenyt Hal-
mai Gáborné országgyûlési képviselõ nyi-
totta meg.

December 12.

A Zenemûtár 35 éves jubileuma alkalmá-
ból szervezett gazdag programot az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár a Liszt Ferenc Mû-
vészeti Iskola dísztermében és a Szekszárdi
Német Színházban. A rendezvényen meg-
hívott elõadók, mûvészek és számosan he-
lyi könyvtárosok, volt mûvelõdési vezetõk
(Lovas Henrik, Méry Éva, Elekes Eduárd-

né) emlékeztek a 35 év eseményeire, ered-
ményeire.

December 20.

Darvas Ferenc "Homok és hóbuckák" c. új
kötetét Steiner Ferenc rajzai díszítik. 

December 22. 

- Anducska Adrien vezetésével, Karácsonyi
dalokkal és népdal feldolgozásokkal kö-
szöntötte a közelgõ ünnepet a Gagliarda
Kamarakórus a PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Karának aulájában.
- A Szekszárdi Madrigálkórus a megyeházi
hagyományos karácsonyi hangversenyén
szólót énekelt Francsics Ildikó és Jeki Lász-
ló, vezényelt Jobbágy Valér karnagy. A mû-
sort Csötönyi László ismertette, valamint
az általa tolmácsolt versekkel hozzájárult
az ünnepi hangulat megteremtéséhez.

December

A Kindl Gábor kezdeményezésére négy év-
vel ezelõtt megrendezett "DIGI 24" 24 órás
filmes játék az idén a Magyar Vöröske-
reszttel együttmûködve nemzetközivé nõt-
te ki magát. A játék fõvédnöke Habsburg
György volt. A Nap útját követõ sorrend-
ben tíz ország, illetve város kapcsolódott be
a játékba, amelynek témája a véradás volt.
A szekszárdi zsûriben Jancsó Miklós és
Makk Károly minõsítették az alkotásokat.

Január-december

- A Parázsló Közhasznú Alapítvány vezetõi
Parrag Gyula és Parragné Simon Veronika
múltunkból a jövõnkért szabadegyetemet
szervezett. "Emeld föl fejedet büszke nép"
címmel havonta folytak történelmi és köz-
ismereti elõadások. Az élénk érdeklõdés
mellett tartott rendezvények változó hely-
színen: megyeháza, fõiskola, katolikus kör
zajlottak. Hiánypótló ismereteket közlõ,
városunk szellemi életét élénkítõ elõadások
célja történelmünk jobb megismerése,
múltunk értékeinek feltárása, önbecsülé-
sünk megszilárdítása. 
- A szekszárdi Sz+C Stúdió Kft. állandó vit-
rintárlat mellett folyamatos kiállításokkal
is várta ügyfeleit. 2008-ban Decsi Kiss
Jánosné gyöngyfûzõ, Gáti Mariann, Pintér
Tamás keramikusok, Oláh Erika tûzzo-
máncozó és Skultéty Erzsébet képzõmû-
vész alkotásait láthatták az érdeklõdõk. 

December 31.

Jubileumi (10.) örömünnepen a Béla ki-
rály téren több ezren búcsúztatták az óesz-
tendõt és köszöntötték az újévet. A rendez-
vény fõszervezõi Pócs Margit és Fetzer Ró-
bert voltak.

V. Nemzetközi 
kapcsolatok

1. BEZONS

Március 28-án 

a Szekszárd - Bezons Baráti Társaság a vá-
ros vezetõségével ünnepi közgyûlés kereté-
ben tájékoztatta tagjait a 2008-as év ese-
ményeirõl és a 2009-ben várható progra-
mokról. A Szent István házban tartott ün-
nepsége meghívást kaptak az elmúlt négy
évtizedben a kapcsolatban jelentõs szere-
pet játszó szervezetek és intézmények kép-
viselõi is.

Május

A hagyományos Pünkösdi Tornán a 2. sz.
Általános Iskola labdarúgói vettek részt
Bezonsban. 

Szeptember 8-14.
Dr. Fisi Istvánné elnök vezetésével egy
négytagú hímzõ-mûvészekbõl álló delegá-
ció utazott francia testvérvárosunkba,
ahol egy nemzetközi kiállításon mutatták
be a sárközi és sióagárdi népmûvészet jel-
legzetes motívumait. A magyar vendégek
látogatásuk során a 2009-2010-es évek ter-
vezett programjairól is folytattak egyezte-
téseket.

November

Jacques Leser, Bezons város korábbi pol-
gármestere és a bezonsi Jumelage vezetõ-
sége emléktáblát készíttetett Császár József
egykori tanácselnök tiszteletére, melyet az
1967-es testvérvárosi szerzõdés aláírójá-
nak alsóvárosi síremlékére helyeztek el.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN

Május

A II. Domaine gróf Zichy Nemzetközi Futó-
versenyen a 4 rajthoz álló fiatal
bietigheimi atléta sikeresen szerepelt,
Dieter Henz a 10 km-es távon különdíjat
nyert.

Május 9.

Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt
évekhez hasonlóan egy nagyobb segély-
szállítmány érkezett szekszárdi szerveze-
tek és intézmények számára. A több mint
300 csomag ruhanemût, játékot, könyvet
és egyéb használati cikket a Szociális Iro-
da, a Családsegítõ Központ, a Szent Erzsé-
bet Caritas Alapítvány és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoport részé-
re adományozta német testvérvárosunk. 

Május 10-12. 

Kurt Leibbrandt alpolgármester vezetésé-
vel egy 5 tagú, képviselõkbõl álló delegáció
látogatott városunkba. A vendégek a Pün-
kösdi Fesztivál rendezvényeire érkeztek és
az ünnepi programom kívül tárgyaláso-
kat folytattak a Szekszárdi Német Önkor-
mányzat vezetõségével. A delegáció a ha-
zautazása elõtt egy budapesti városnézé-
sen is részt vett.

Július 27-29. 

Horváth István polgármester, Kerekes Csa-
ba képviselõ, Berlinger Attila kommuniká-
ciós referens utazott Bietigheim-
Bissingenbe, az önkormányzati cégek mû-
ködését tanulmányozni. A delegációhoz
Németországban csatlakozott Georg
Freiherr von Twickel báró, aki a Szekszárd
Rt. nevében szakmai együttmûködési ja-
vaslatokkal érkezett. Az önkormányzati
delegációt elkísérte Fusz György fõigazgató
vezetésével egy fõiskolai küldöttség is, akik
a schwäbisch gmündi pedagógiai fõiskola
és a heilbronni egyetem turisztikai tan-
székének illetékeseivel, valamint a
bietigheimi Spillmann utazási és turiszti-
kai cég vezetõségével folytattak együttmû-
ködési tárgyalásokat. 

Július 27. - augusztus 3. 

Bietigheim város meghívására Jakab Ré-
ka, Kapéter Dóra, Palkovics Erika és
Szendrei Lilla képviselte városunkat a
nemzetközi tánctáborban. 

Augusztus

Az önkormányzati delegáció júliusi útján
történt megbeszélésnek köszönhetõen a
ludwigsburgi megyei kórház augusztus
elején több mint 40 kompletten felszerelt
korszerû kórházi ágyat adományozott a
Balassa János Megyei Kórháznak. Az

ágyak szállítását a Sió-Trans Kft. vállalta,
melyek a szülészeti-nõgyógyászati, vala-
mint a tüdõosztályra kerültek.

Augusztus 29. - szeptember 2. 

Szekszárd képviseletében dr. Haag Éva al-
polgármester, Csillagné Szántó Polixéna és
Horváth László önkormányzati képvise-
lõk vettek részt az Pferdemarkt ünnepi
programokon.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira német test-
vérvárosunkból Ewald Wildermuth, CDU-
képviselõ vezetésével egy hét fõs delegáció
érkezett Szekszárdra. A politikai frakciók
tagjain kívül a Bietigheimer Zeitung új-
ságírója, illetve a hivatal nemzetközi és tu-
risztikai kapcsolataiért felelõs referensei is
részt vettek a programokon, majd hazaté-
résük után a bietigheimi újság hasábjain
méltatták a nagyszabású és látványos ele-
mekben gazdag fesztivált.

Október

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is váro-
sunkba látogatott Rainer Kübler, a
bietigheimi Stadtwerke igazgatója. A kom-
munális cégek vezetése terén több évtize-
des tapasztalatokkal rendelkezõ szakem-
ber látogatást tett a Szekszárdi Vízmû Kft.
és az Alisca Terra Kft. telephelyén, ahol
Artim Andrásné ügyvezetõ és kollégái ré-
szérõl részletes tájékoztatót hallhatott a cé-
gek beruházásairól és fejlesztési terveirõl.
A cégvezetõ az Ács Rezsõ alpolgármesterrel
és az Alfa Nova Kft. szakembereivel folyta-
tott tárgyalásokon áttekintette a
távhõüzem gazdasági adatait és aktuális
helyzetét. 

November

A PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar által rende-
zett nemzetközi turisztikai konferencián
(november 11-12.) elõadást tartott Bülent
Menekse, a bietigheimi Spillmann utazási
és turisztikai cég ügyvezetõje, valamint
Eric Reiter, Bietigheim városának turiszti-
kai vezetõje. A szakemberek tárgyalást foly-
tattak a fõiskola vezetõségével a kialakult
kapcsolatok folytatásáról, valamint az ön-
kormányzat vezetõségével a 2009-es jubile-
umi ünnepség elõkészületeirõl.

December 11-21.

Az évrõl évre megrendezendõ karácsonyi
vásáron (Sternlesmarkt) Kékes Gábor és
Bodó Ágnes képviselte Szekszárdot, és ott
városunk jellegzetes termékeit (bor, méz,
sajt) mutatták be a magyar standon.

3. DOWNPATRICK 

Április 30. - május 3.

Edward Rea volt polgármester feleségével
és Gregory Bradley képviselõvel együtt ér-
kezett Szekszárdra, a majális programjai-
ra. A delegáció részt vett a Szent Flórián-na-
pi megyei tûzoltóünnepen is, és meghívást
intéztek városunk vezetõségéhez és
Sarkadi Ferenc parancsnokhoz egy
downpatricki látogatásra a 2009-es évben. 

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira az észak-ír
testvérvárosunkból is érkezett egy 5 tagú
önkormányzati delegáció. A küldöttséget
az új polgármester, Colin McGrath vezette,
és helyet kaptak benne a hivatal szakem-
berei is. Az ünnepi programokon kívül a
két város vezetõsége megállapodott, hogy
feltérképezik intézményeik együttmûködé-
si és közös pályázati lehetõségeit.
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4. FACSÁD

Augusztus 14-16. 

A Facsádi Napok keretében zajlott a váro-
sok közötti 10 éves jubileumi ünnepség és a
bunyaszekszárdi emléknap. A vendégeket
a facsádi és az igazfalvi polgármester kö-
szöntötte, Szekszárdot a programokon Hor-
váth István polgármester, dr. Tóth Gyula,
Halmai Gáborné, Kõvári László és Tóthi Já-
nos önkormányzati képviselõk, valamint
Kaczián János elnök vezetésével a
Szekszárd-Lugos Baráti Társaság tagjai
képviselték. Városunk a jubileumi ünnepre
készített ajándékon kívül 500 EUR összegû
támogatást is átnyújtott, melyet a helyiek a
bunyaszekszárdi emlékhely méltó kialakí-
tásához szükséges tárgyi eszközök készíté-
sére (asztalok, padok, stb.) fordítottak. 

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 delegációt a városhá-
zán Horváth István polgármester köszön-
tötte a többi delegációval együtt. A kiala-
kult baráti kapcsolatoknak köszönhetõen
a delegáció több tagja a Szekszárd-Lugos-
Facsád Baráti Társaság tagjainál nyert el-
helyezést.

December

Az év végén lezajlott romániai országgyûlé-
si választások során Dorel Covaci facsádi
polgármestert parlamenti képviselõvé vá-
lasztották. Mivel a helyhatósági választáso-
kon korábban polgármesterré is megvá-
lasztották, így a román törvények értelmé-
ben (összeférhetetlenség miatt) új polgár-
mester-választást írtak ki. A 2009. februári
választások során Marcel Avram tanár kap-
ta a legtöbb voksot, így ettõl az évtõl kezdve
õ vezeti romániai partnervárosunkat.

5. LUGOS

Ebben az évben újjáalakult a Szekszárd-
Facsád-Lugos Baráti Társaság, mely a tiszt-
újítást követõen Kaczián Jánost választot-
ta meg elnökéül.

Április 5.

5. alkalommal rendezték meg a Szombati
Szabó István költõ, lelkipásztor emlékére
szervezett nemzetközi szavalóversenyt.
Szekszárd Mester Lajosné tanárnõ vezeté-
sével több középiskolás diákkal képviseltet-
te magát a versenyen, ahonnan elõkelõ he-
lyezésekkel térhettek haza. Szekszárd MJV
Önkormányzata ezenfelül anyagi támo-
gatást is nyújtott a verseny megrendezésé-
hez a költségvetés magyarlakta települések
támogatására elkülönített keret terhére.
Szekszárd és a Szekszárd-Lugos-Facsád Ba-
ráti Társaság április 12-én a lugosi magyar
közösségért jótékonysági estet tartott a
Szent István Házban. A programra
Lugosról Pozsár József alpolgármester ve-
zetésével mintegy 30 fõs delegáció érkezett
Szekszárdra. A vendégek részérõl a
Gyöngyvirág néptánccsoport és az igazfal-
vi Angelis zenekar szolgáltatta a mûsort és
a közel 200 vendég hamisítatlan bánáti
ételeket (töltött káposzta puliszkával,
mics) kóstolhatott az est folyamán. Az est
folyamán a belépõjegyekbõl, támogatói je-
gyekbõl és a tombolából befolyt több mint
200 000 Ft összegû bevételt városunk az
RMDSZ programjainak megvalósítására
adományozta. A Gemenc Volán Zrt. és
Szekszárd MJV Önkormányzata támoga-
tásának köszönhetõen a vendégek egy jó

állapotú használt Ikarus buszt is átvehet-
tek, melynek segítségével biztosítható a fal-
vakból Lugosra bejáró magyar diákok is-
kolába jutása.

Május 9-11.

A hagyományosan megrendezett Lugosi
Sörfesztiválon Horváth István polgármes-
ter, Ilosfai Gábor, Kerekes Csaba és Kõvári
László önkormányzati képviselõk vettek
részt a programokon, akik az ünnepségen
kívül megbeszélést folytattak az RMDSZ
vezetõségével. 

Július

A lezajlott helyhatósági választásokon
Marius Martinescu polgármester 12 évig
tartó vezetése után új polgármestere lett
Lugosnak, mégpedig Francisc Boldea mér-
nök személyében. A csekély részvétel miatt
a lugosi magyarság kevés sikerrel szerepelt
a választásokon, és csak egy helyet szerzett
a képviselõ-testületben, melyet Pozsár Jó-
zsef korábbi alpolgármester töltött be.

Augusztus

Augusztus 14-16. között rendezték meg a
hagyományos Lugosi Búcsút. Ebben az év-
ben Horváth István polgármester, Halmai
Gáborné, dr. Tóth Gyula és Kõvári László
önkormányzati képviselõk vettek részt az
ünnepi eseményeken.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira Lugosról is
érkeztek vendégek. Testvérvárosunkból
ezúttal Francisc Boldea polgármester ve-
zette a delegációt, melyben önkormányza-
ti képviselõk és a helyi RMDSZ tagjai is he-
lyet kaptak.

6. ÓBECSE

A korábbi sikeres tárgyalásoknak köszön-
hetõen - a térségben elsõként - megalakult a
Potisje-Óbecse kommunális szolgáltató ve-
gyes vállalat, melyben a szekszárdi Alisca
Terra Kft. 49%-os részesedéssel és a me-
nedzsment jogok birtoklásával rendelke-
zik. A cég megalakulása után igen sikere-
sen terjeszkedett a vajdasági piacon, mely-
nek köszönhetõen a 2009. év elejére már
közel 30.000 ember számára végzett kom-
munális szolgáltatásokat. A kezdetben Töl-
gyesi Balázs, majd késõbb Artim Andrásné
ügyvezetõ és a szekszárdi szakemberek ve-
zetésével kialakult gazdasági kapcsolatok
révén a közeljövõben sor kerülhet az
óbecsei ivóvízellátás és szennyvízkezelés
terén is közös szolgáltató cég megalakítá-
sára. A szekszárdi szakemberek az év so-
rán több alkalommal is kiutaztak
Óbecsére az aktuális teendõk megbeszélése
és kivitelezése céljából.

Február

Szekszárd város a korábbi évek gyakorla-
tához hasonlóan ezúttal is támogatói nyi-
latkozatot bocsátott ki az óbecsei Petõfi
Sándor Magyar Kultúrkör részére a 2008.
nyarán megrendezett nyári honismereti
táborhoz, melyre csongrádi és szekszárdi
diákok is meghívást kaptak.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira Knézi Péter
polgármester és Dusan Jovanovic képvise-
lõ-testületi elnök vezetésével egy négytagú
önkormányzati delegáció vett részt az ün-
nepi eseményeken és az alkalmat felhasz-
nálva több egyeztetést folytatott a gazdasá-
gi kapcsolatok és a közös kommunális cég
fejlesztését illetõen.

7. RAVENNA

Február

Februárban új testvérvárosi kapcsolattar-
tó munkatársa váltotta a hosszú évekig
ezen a területen dolgozó Stefania Mietit. Az
új kapcsolattartó Monica Previati lett, aki
dr. Alberto Rebuccival (EU kapcsolatok
osztályvezetõje) együtt az év folyamán
több nemzetközi pályázati lehetõséget kí-
nált fel Szekszárd városának, melyek
azonban csak részben valósulhattak meg
(Leonardo-program)

Október 3-5.

Dr. Horváth Kálmán önkormányzati kép-
viselõ, Fusz György, a PTE IGYFK fõigazga-
tója, Egléné Fekete Zsuzsanna, a Babits
MMH munkatársa és Tibai Petra tolmács
utazott el Ravennába az Európai Kenyér-
fesztivál keretében megrendezett városi
ünnepségre. A delegáció tárgyalásokat foly-
tatott a következõ évek pályázati együtt-
mûködési lehetõségeirõl, illetve a városa-
ink híres szülötteinek (Babits-Dante) emlé-
kére szervezendõ eseményekrõl.

8. WAREGEM

Június 4.

Tisztújító közgyûlést tartott a Szekszárd-
Waregem Baráti Társaság, mely a régi civil
egyesület megszûnése és egy új néven meg-
alakuló társaság alapítása mellett döntött.
Az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Tár-
saság néven újjáalakult egyesület dr. Só-
lyom Bódog nyugalmazott megyei fõ-
ügyész-helyettest választotta elnökéül, aki
a testvérvárosi kapcsolat mintegy másfél
évtizeddel korábbi létrejöttében döntõ sze-
repet játszott. A szervezet alelnöke
Strohmayer Péter lett. A társaság több mint
20 alapító taggal alakult újjá és a magán-
személyek mellett több civil szervezet is
(Rotary Club, Szekszárdi Nõegylet) is belé-
pett az egyesületbe.

Július 2-9.

Waregem városa és a Waregem-Szekszárd
Baráti Társaság immáron 5. alkalommal
látott vendégül közel 50 szociálisan hátrá-
nyos helyzetû szekszárdi, nagyrészt a Szi-
várvány Iskola és a GYIVI által kijelölt
gyermekeket. A gyerekek és kísérõik a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelelõen csa-
ládoknál nyertek elhelyezést és számos
nagy élményt jelentõ programon vehettek
részt.

Augusztus 31-szeptember 3.

A Waregem Koerse nemzetközi lóverseny
ünnepi programjain Ács Rezsõ alpolgár-
mester, Kõvári László és Tóthi János önkor-
mányzati képviselõk, valamint az Alisca-
Szekszárd-Waregem Baráti Társaság részé-
rõl dr. Sólyom Bódog elnök és Joop
Molenaar elnökségi tag vettek részt. A
Waregem város vezetõsége által a vendé-
gek tiszteletére adott fogadáson dr. Sólyom
Bódognak a Waregemért Emlékérem ki-
tüntetést adományozták, elismerve ezzel is
a közel két évtizedes munkáját a testvérvá-
rosi kapcsolatok kialakítása és ápolása te-
rén.

Szeptember

A Szüreti Napok programjaira Jo
Neirynck alpolgármester vezetésével egy 4
tagú delegáció érkezett városunkba, amely
megbeszéléseket folytatott a 2009. májusá-
ban rendezendõ szekszárdi Belga Napról,
illetve az egyéb területeken folytatandó
együttmûködés fejlesztési lehetõségeirõl.

Szekszárd Megyei 
Jogú Város egyéb
nemzetközi kapcsolatai 
Február
Február 20-án Dr. Haag Éva alpolgármes-
ter, Szeleczki József irodavezetõ és Farkas
Éva osztályvezetõ utazott Ausztriába a
Gössing-VIS-NOVA Interreg projekt megbe-
szélése tárgyában.
Február 21-én Ács Rezsõ alpolgármester,
Kõvári László, Máté Péter és Schoeck Kár-
oly önkormányzati képviselõk, illetve dr.
Kiss Gyula és Bay Attila cégvezetõk tettek
látogatást Ausztriában a Murexin cég te-
lephelyén. A Szekszárdi Ipari Parkban lete-
lepülni kívánó céggel folytatott tárgyaláso-
kon kívül a delegáció megtekintette egy
több ezer fõ ellátását folytató tankonyha
mûködését és felszerelését, mely alapul szol-
gálhat a városunkban megvalósuló új köz-
ponti és a legmodernebb technikai beren-
dezésekkel felszerelt, napi több ezer adagot
elõállítását lehetõvé tevõ konyhának.

Március

Március 4-én Horváth Jánosné önkor-
mányzati képviselõ vett részt Eszéken a
Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együtt-
mûködés soros ülésén.

Március 12-16. között Farkas Éva pályázati
osztályvezetõ a csehországi Plzenbe utazott
a Cityrégió II. pályázati program koordiná-
lása és stratégiai megbeszélése tárgyában.

Április

Az április 30-május 1. között megrendezett
szekszárdi Majális keretében másodszor
került sor a Domaine Gróf Zichy Nemzet-
közi Futóverseny megrendezésére. A nagy
érdeklõdésre számot tartó sportesemény
mellett a Szekszárd Rt. Elnöksége több
nagykövetségre is meghívót küldött egy
szekszárdi látogatásra és a leghíresebb
szekszárdi pincészetek csúcsborainak be-
mutatására. A vármegyeháza dísztermé-
ben tartott exkluzív borbemutatóra az
osztrák, a szlovén, a finn, a lengyel és a
szlovák nagykövetség vezetõi diplomatái
fogadták el a meghívást, majd a borbemu-
tató után a városházán Horváth István
polgármester tartott elõadást a következõ
években Szekszárdon várható fejlesztések-
rõl, beruházásokról.

Július

Július 7-8-án a berlini AB Raymann szállo-
dafejlesztõ cég vezetõje, Andreas Schiessl ér-
kezett Szekszárdra, ahol a város vezetõségé-
vel egy városi négycsillagos szállodaprojekt
megvalósításáról folytatott tárgyalásokat.

November 20-22. 

A mongol nagykövetség közremûködésével
a mongóliai Dundgobi megye vezetõsége
látogatott Szekszárdra. A Shooton Turbat
megyei elnök és Dorj Batjav tanácsos által
vezetett négyfõs delegáció magyarországi
befektetések és kölcsönös együttmûködés ki-
alakítása céljából kereste fel városunkat és
a környezõ településeket. 

VI. Egészségügy

Május 16.
Új, hatékonyabb egészségügyi informati-
kai rendszert kapott a dél-dunántúli régió
a HEFOP 4,4 program keretében. Ez a
rendszer összeköti a régió egészségügy-
ében dolgozó intézményeit.
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A Balassa kórházban a géppark teljes meg-
újulása következett be a program beveze-
tése kapcsán.

Augusztus 10.

Száz korszerû ágyat kapott ajándékba a
Tolna Megyei Önkormányzat Balassa Já-
nos Kórháza a Ludwigsburg-i kórháztól,
amelyekkel a szülészet és a nõgyógyászat,
valamint a tüdõgyógyászati osztály ágyait
cserélik le. Az elsõ szállítmány átvételén je-
len volt dr. Puskás Imre a megyei közgyûlé-
si elnök, Horváth István Szekszárd polgár-
mestere és dr. Muth Lajos kórházigazgató.

Ünnepélyesen felavatták a megyei önkor-
mányzat Balassa János kórháza "B" épü-
letének megújult részlegét, a sebészeti osz-
tályt, az urológiát, a fül-orr-gégészetet és a
traumatológiát. A 670 millió forintba ke-
rült rekonstrukció során kórtermeket,
vizsgálókat, kezelõket újítottak fel és az
épület új kazánházat és gyógytorna ter-
met is kapott.

Nyolc Hospice önkéntes tett esküt a me-
gyei kórházban. Õk elméleti és gyakorla-
ti oktatás után vállalhatták ezt a felada-
tot. Az önkéntesek - akiket dr. Muth Lajos
fõigazgató és Gliedné Tillmann Erzsébet
ápolási igazgató köszöntött - arra esküd-
tek, hogy õszinteségen alapuló szeretettel-
jes légkörben foglalkoznak az életük utol-
só percéig rájuk bízott betegekkel.

Október 18.

Tisztújítás volt a Vöröskereszt megyei
szervezetében. A leköszönõ dr. Németh Lí-
diát az elnöki tisztségben dr. Kiss Mária
követi, aki a véradás, az elsõsegélynyúj-
tás valamint a szociális- és ifjúsági mun-
kát tekinti annak a négy pillérnek, ami-
re munkáját építeni fogja.

A 2008. évi Balassa napi ünnepségen
megérdemelt kitüntetéseket vehettek át
dr. Puskás Imre közgyûlési elnöktõl és
Muth Lajos fõigazgató fõorvostól a kór-
ház orvosai, dolgozói. Számos fõorvos,
szakorvos asszisztens és ügyviteli dolgo-
zó munkáját ismerték el ezen az ünnep-
ségen. Külön is köszöntötték dr. Szili Fe-
renc radiológus fõorvost, aki 55 éve dol-
gozik a kórházban, és dr. Katona Klára
osztályvezetõ fõorvost, aki 20 éve tölti be
ezt a munkakört.

VII. Civil szervezetek
Január

A Szekszárdi Újvárosi Római Katolikus
Társaskör a téli hónapokban a tagságot
érdeklõ jogi témákról hallgatta dr. Hor-
váth E Irisz elõadásait.

Január 12.

A szekszárdi Rotary jótékonysági bált
szervezett. A bevételt a Hospice Alapít-
vány és rászoruló diákok támogatására
adták.

Február 22. 

A Szekszárdi Hegyközség tisztújítását kö-
vetõen a hegybíró ismét Kelemen Erika,
az elnök Bodri István, alelnökök Mészá-
ros Pál és Módos Ernõ lettek.

Február

Múzeumlátogatások keretében az Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör tárlatve-
zetéssel tekintette meg a megyei és a

Petrits mézeskalács múzeumot, majd az
újvárosi templom történetével ismerke-
dett a helyszínen bejárva az épület min-
den zugát. 

Március 15. 

A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egyesület
"Feldobogott szívvel élt akkor a nemzet"
címmel a Belvárosi Kávéházban- nagy
érdeklõdés mellett- Kaczián János elõadá-
sával emlékezett meg az 1848 Tolna me-
gyei hõseirõl.

Április 18. 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara Profit Akadémia címû elõadásso-
rozata Simor Andrásnak, a Magyar
Nemzeti Bank elnökének elõadásával
kezdõdött.

Április 24.

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
(Dia) "KÖZÖD" címmel rendezte meg az
önkéntes fiatalok napját. A Csapó Dániel
Középiskola belügyi rendészeti osztálya
szervezett program keretében mutatta be
az iskolát és a tangazdaságot a
Hétszínvilág Otthon fogyatékkal élõ fia-
taljainak. 

Május 23. 

A Civil Kerekasztal elnökévé a közgyûlés
Dér Miklósnét választotta. 

Június 29. 

10 éves lett a szekszárdi Rotary club. A
club tagjain kívül jelen volt az évforduló
megünneplésén Rotary magyarországi
kormányzója, Kovács Imre és a követke-
zõ kormányzó, Lakatos Jenõ.

Március 26.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretter-
jesztõ Egyesület márciusi rendezvényén,
a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban dr.
Gesztesi Enikõ a Garay János Gimnázi-
um tanára "A földrajzi kultúra megjele-
nése az antik történetírásban" címmel
tartott elõadást.

Június 5.

A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Tár-
saság és a Tudományos Ismeretterjesztõ
Egyesület a Wosinsky Mór Megyei Múze-
umban tartott közös rendezvényt, ame-
lyen a következõ témákban hangzottak
el elõadások: A zsidó mibenlét paradig-
mái (Rékai Miklós), Shakespeare és a zsi-
dóság (Korzenszky Emõke),  A magyar-
országi antiszemitizmus gyökerei (dr.
Vonyó József), A bonyhádi zsidóság törté-
nete (dr. Frey Dóra).

Június

A civil kerekasztal a korábbinál felké-
szültebb új vezetése demokratikusabb
szellemben kezdte meg a városi civil szfé-
ra érdekképviseleti és érdekvédõ tevé-
kenységét.

Június 25.

A 10 éves a Szekszárdi Rotary klub jubile-
um alkalmából rendezett ünnepségén dr.
N Horváth Béla leköszönõ elnök Villi Já-
nos könyvvizsgálónak adta át az elnöki
stafétabotot. 

Július 4-5.

Az Újvárosi Római Katolikus Társaskör
Gyurkovics János vezetésével második
alkalommal rendezte meg az aratónapot
és az aratóbált. A rendezvény fõszervezõ-
je Horváth Jánosné volt. 

Szeptember 13.
Harmadik alkalommal lobbant fel Szek-
szárdon a szeretet lángja, hogy ezzel pró-
bálják segíteni a hátrányos helyzetû em-
berek társadalmi befogadását a velük
foglalkozó szervezetek. Közel 30 fellépõ
csoport, tehát több százan mozdultak
meg a Vakok- és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesülete szervezésében a Garay té-
ren.

Szeptember 22-26.

Szekszárd adott otthont a közép-európai
méretû Állampolgárok Részvétel Hete or-
szágos megnyitóját Dr. Páva Hanna a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fõ-
osztályvezetõje tartotta. Harangozó Gá-
bor Európai Uniós parlamenti képviselõ,
Mészáros Zsuzsa a Közösségfejlesztõk
Országos Egyesületének titkára valamint
Fajszi Lajos Szekszárd MJV Sport, Ifjúsági
és Civil Bizottsága elnöke köszöntötte a
résztvevõket.

A hét kiemelkedõ eseménye volt szeptem-
ber 26-én a "Szabad tér- szabad véle-
mény" interaktív közösségi rendezvény,
ahol az állampolgárok üzenhettek a je-
len és a jövõ politikusainak. Ez lehetõsé-
get teremtett arra, hogy a Garay téren fel-
állított paravánon a szekszárdi polgárok
kinyilváníthatták véleményüket a város
helyzetérõl, és szavazhattak "Az év képvi-
selõje 2008. Szekszárd" díjra is. A paravá-
nokra közel 150 véleményt tartalmazó
cetli került, a díjra a legtöbb szavazó Tót-
hi Jánost javasolta.

November 3.

"A nevelés=lélekemelés" címû konferenci-
án a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban
a Magyar Mentálhigiénés Szövetség és a
szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely szer-
vezésében zajlott két napos tanácskozás.
Ezen többek között Kopp Mária pszicho-
lógus professzor, Grezsa Ferenc a Magyar
Mentálhigiéniai Szövetség tiszteletbeli el-
nöke tartott elõadást.

November 9.

- A Léleképítõ elõadás sorozat vendége-
ként dr. Hegedüs Lóránt református püs-
pök nagysikerû elõadást tartott a Babits
Mihály Mûvelõdési Házban. 
- Szintén e sorozat keretében mutatta be
Krúdy - hangos könyvét Kovács Ákos éne-
kes mûvész. Beszélgetõtárs Szigethy Gá-
bor színmûvész volt.

November 12.

Az Újvárosi Római Katolikus Társaskör-
ben Horváth Jánosné koordinálásával
az európai élelmiszerprogram keretében
közel tíz mázsa lisztet, gabonapelyhet és
háztartási kekszet osztottak szét a rászo-
rulóknak. 

November 14.

A Rotary Klub, Kovács Józsefné szervezé-
sében öt szervezet 38 fogyatékkal élõ fia-
tal tagját juttatta el Budapestre, egy vá-
rosnézésre, ahol más programokat köve-
tõen "Jobb velünk a világ!" koncerten is
részt vettek.

November 25.

A Szekszárd környéki Foltvarró Egyesü-
let idei ádventi kiállítása a Babits Mihály
Mûvelõdési Ház márványtermében nyílt
meg. A kiállítást Lengyel János, a Tolnai
Népújság fõszerkesztõje nyitotta meg. Ezt
megelõzõen októberben harminckilenc
foltvarró érkezett az amerikai konti-

nensrõl, hogy találkozzon a hasonló hob-
binak hódoló szekszárdi klub tagjaival és
munkáikkal. 

November 27.

A Tolna Megyei Tudományos Ismeretter-
jesztõ Egyesület meghívására tartott elõ-
adást a Wosinsky Mór Megyei Múzeum-
ban dr. Kiss László alkotmánybíró, pécsi
jogászprofesszor "Jogállami dilemmák"
címmel.

December 4.

A Tolna megyei Tudományos Ismeretter-
jesztõ Egyesület és a Tolna Megyei Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság közös szervezésében, a
"Tormay Béla Nap" alkalmából szerve-
zett elõadást az élelmiszergazdálkodás
idõszerû kérdéseirõl. Az elõadó dr. Horn
Péter, akadémikus, kaposvári egyetemi
professzor volt.

December 15.

A Vállalkozói Szalon 10. jubileumi évzá-
ró rendezvényének vendége volt dr. Csa-
ba László közgazdász professzor, aki a
hazai pénzügyi válság jellemzõirõl tar-
tott elõadást.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Köz-
pont Nyugdíjas Tagozata havonta egész-
ségfelvilágosító elõadásokat, szûréseket
szervezett. Telt házas rendezvényeikkel
hozzájárultak a város lakosságának
egészségesebb életviteléhez.

2008-ban Szekszárdon végzett önkéntes
tevékenységükért a civilek döntése alap-
ján, a Hála Gálán Illés Tamás, és
Schaffler Ádám Szomjú Díj elismerésben
részesültek.

VIII. Nemzetiségek,
etnikai kisebbségek

Június 5.

Új helyszínen, a Béla Király téren is, több
mint húszezer látogató, és változatlanul
nagy közönségsiker jellemezte a XVIII.
Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált. Ezen szá-
mos megyei és megyén kívüli zenekar és
együttes lépett fel. A nemzetiségi folklór-
mûsort egyéb hagyományos programok
egészítették ki.

December 15.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesü-
let és a Kisebbségi Önkormányzat, a Ki-
sebbségek Napján, a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban gálamûsort rendezett. A
rendezvényen Ács Rezsõ Szekszárd város
alpolgármestere a két önkormányzat jó
kapcsolatát méltatta, példaként a
Wunderland óvoda közös fenntartását
említve. Dr. Józan-Jilling Mihály, a me-
gyei kisebbségi önkormányzat és egyesü-
let elnöke a német partnermegye ajándé-
kaként megépített Bautzenland játszó-
parkért mondott köszönetet.
A testvérmegye, Bautzen képviselõinek
jelenlétében ünnepélyesen is átadták a
szekszárdi Kindergarten udvarán felépí-
tett játékvárat, amelyet Bautzen CDU
frakciója adományozott az óvodának.
Az átadáson Simon Attiláné óvodavezetõ
köszöntötte - a nyolctagú küldöttség veze-
tõjét Bautzen Kreis elnökét: Mischel
Harig urat, majd dr. Puskás Imrét, a Tol-
na megyei közgyûlés elnökét, Horváth
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Istvánt, Szekszárd város polgármesterét,
és dr. Józan -Jilling Mihályt, a Német Ön-
kormányzatok Szövetségének alelnökét.
Az ajándék-épület külön érdekessége a
Mátyás-torony, amely a mi Mátyás kirá-
lyunk emlékét idézi.

IX. Egyházak

Március 14.

15 éves a szekszárdi Szent József Általá-
nos Iskola. Az évforduló kapcsán az isko-
la diákjai ünnepi mûsort adtak, ezt meg-
tekintette Mayer Mihály pécsi megyés
püspök. 

Május 31.

Mayer Mihály püspök celebrálta a szent-
misét Szekszárdon, a bérmálkozáson,
ahol harmincan vették fel ezt a szentsé-
get, mellyel megerõsítették hitüket.

Május

Tisztújítás volt a Szekszárdi Katolikus
Egyházközségben. A képviselõ-testület-
nek hatan hivatalból tagjai, rajtuk kívül
huszonhat személy tagságát megújítot-
ták, és tizenegy új tagja lett a testületnek.

Június 1.

Különös alkalom volt Szekszárdon a ka-
tolikusok körében ez a nap is: Egykori
ministránsok találkoztak és elevenítették
fel 45 év elõtti élményeiket a belvárosi ka-
tolikus templomban. A találkozót
Seleznik Tibor szervezete, a szentmisét
Bíró László püspök celebrálta, aki maga
is itt ministrált fiatal korában.

A Szent János és Pál Kápolnát két év múl-
va, építésének 250. évfordulóján már ere-
deti rendeltetésének megfelelõen szeretné
használni az Alsóvárosi Római Katoli-
kus Egyesület. A felújításhoz szükséges
anyagi források  elõteremtésére - a kezde-
ményezõk (Bíró László püspök,
Heimann Zoltán, Elekes Eduárdné) és az
Egyesület - több programot, gyûjtést is
szervez. 

Július 15-20.

A szekszárdi Gárdonyi Zoltán Reformá-
tus Együttes, mint az egyetlen állami mi-
nõsítéssel rendelkezõ egyházi énekkar,
Naszladi Judit karnagy vezetésével rész-
vett a grazi nemzetközi kórusversenyes
és V. Kórusolimpián. Vegyeskari vala-
mint kortárszene kategóriákban egy-
aránt olimpiai bronzérmet szerzett. Mél-
tóképpen képviselte Szekszárdot, megyén-
ket, a református egyházat, népszerûsít-
ve az egyetemes kórusmûvészetet, a pro-
testáns egyházzenei alkotásokat.

Szeptember 1.

Méltóbb helyen folytatja oktató-nevelõ
munkáját a Szent József Katolikus Isko-
la: a Garay téren, az egykor Polgári Isko-
lának készült épületben. Az új tanév ün-
nepi szentmisével kezdõdött. Ezen mon-
dott áldást Mayer Mihály pécsi püspök és
Bacsmai László helyi plébános. Püspök
úr az ünnepi beszédében megköszönte
Horváth István polgármesternek és kép-
viselõtársainak, munkatársainak, hogy
az épület megvásárlását lehetõvé tették.

Október 4.

A 140 éves, felújított, belül újrafestett új-
városi római katolikus templom, Szent

Mihály napját követõ szombaton név és
születésnapot ünnepelt. Az ünnepi szent-
misét Mayer Mihály püspök úr celebrálta,
a Madrigál kórus énekével járult hozzá
az ünnepléshez. Kirsh János diakónus
ebbõl az alkalomból szépírással idézte fel
a templom 140 éves történetét a Szekszár-
di Vasárnapban. A felújítás adományok-
ból és a megyei önkormányzat támoga-
tásával készülhetett el.

December

Jeles évfordulót ünnepeltek a szekszárdi
evangélikus hívõk. A gyülekezet száz esz-
tendõs, a templom nyolcvan éves. Ebbõl
az alkalomból december 6-án ünnepi is-
tentisztelettel, közgyûléssel, kiállítással,
16-án szeretet-vendégséggel, és "Múlt, je-
len, jövõ - avagy örökségünk és terveink"
címmel elhangzott elõadással ünnepel-
tek.

X. Sport

Január 26.

Tamis Dorottya lett az év utánpótlás ko-
rú nõi kosárlabdázója Magyarországon.
A Héraklész program díjkiosztóján vette
át a kitüntetést. Ugyanitt kitüntették
edzõjét, Szabó Noémit is. 

Február 2.

A Syma Csarnokban rendezték meg a
senior atléták országos fedett pályás baj-
nokságát. A Szekszárdi Senior AC sporto-
lói 10 arany, 8 ezüst és 4 bronzérmet sze-
reztek. Kiemelkedett Kántor György, aki
7 számban indult és 5 aranyat nyert. 

Február 29.

2007. év legjobb Tolna megyei sportolóit
tüntették ki a régi vármegyeháza nagyter-
mében. Kitüntetést kaptak a világverse-
nyeken 1-6. helyezést ért sportolók, össze-
sen 62-en. Ünnepi beszédet mondott dr.
Puskás Imre, a Megyei Közgyûlés elnöke. 

Március 10.

A Serdülõk Országos Atlétikai Dobó Baj-
nokságát Veszprémben rendezték. Ge-
relyhajításban elsõ Kõmûves Balázs, má-
sodik Balázs Bence, a szekszárdi AC spor-
tolója lett. 

Március 13.

Sallai József kapta a Tolnai Népújság
2007. évi legjobb sport tudósítójának járó
elismerést. 

Március 26.

Ünnepélyes díjátadás az alábbi 2008. év
legeredményesebb egyesületeinek: Szek-
szárd Asztalitenisz Club, Atlétikai Club
Szekszárd, Kosárlabda Sport Club Szek-
szárd, Utánpótlás Kézilabda Sportegyesü-
let Szekszárd, Szekszárdi Utánpótlás-ne-
velõ Football Club, Gemenc Judo Klub
Egyesület, Szekszárdi Rádió Klub, Kiss
Andrea, Szekszárdi Szabadidõs Kerékpár
Egyesület, Szekszárdi Kerékpáros Sport
Egyesület, Embusen Karate Sportegyesü-
let, Óceán Könnyûbúvár Kiemelt Köz-
hasznú Sport Egyesület, FÁKLYA Sport-
egyesület Szekszárd

Március 28.

Megjutalmazták a 2007. évi legjobb szek-
szárdi sportegyesületeit. Tíz klub között
közel egymillió forintot osztott szét Hor-
váth István polgármester. 

Az AC Szekszárd kilenc országos bajnoki
címet, az ifjúságiak 6, a serdülõk 2 baj-
noki arannyal büszkélkednek. 6 sportoló
válogatott lett különbözõ futó számok-
ban. Edzõ: Németh Gyula.

Április 22.

A Budapesten megrendezett nõi asztalite-
nisz ranglistaversenyen a szekszárdi
Wittinger Judit és Liu Bayu ezüstérmet
szereztek.

Május 2.

Csillag Balázs fõrendezésével nagy sikert
aratott Szekszárdon a II. Domain Gróf
Zichy utcai futóverseny. Felnõtt gyõzte-
sek: Kálovics Anikó, Elkoló Azerafi etióp
versenyzõ. Amatõr váltóban elsõ az AC
Szekszárd, Németh Gyula edzõ csapata

Május 16.

A Gyõrben rendezett országos pálya-vál-
tó bajnokságon az AC Szekszárd öt cso-
portot indított. A junior férfiak között in-
duló Szõke, Zsigmond, Asztalos, Papp
összetételû csapat megvédte a tavaly elért
elsõ helyét. Idejük 16:29.07 volt.

Május 26.

Az országos senior atlétikai dobó bajnok-
ságot Nagyigmándon tartották. A szek-
szárdi veteránok majdnem minden kor-
csoportban éremmel zártak. Legjobbjuk,
Tóth Ferenc három számban szerzett
aranyérmet.

Június 6-8.

Az 5. sz. Általános Iskola a tanulásban
akadályozott tanulók oktatását ellátó ta-
gozatának tanulója, Lázár Aranka a
TANAK országos atlétikai diákolimpián
800 méteres síkfutásban, Fejes Károly tá-
volugrásban egyaránt harmadik helye-
zést szerzett. Felkészítõ testnevelõ taná-
ruk Schönhardt Jánosné volt.

Június 6.

A kiváló utánpótlás-nevelést jelzi, hogy
nyolc szekszárdi játékost hívtak meg az
1995-1996-ban születetek korosztályos
kosárlabda nõi válogatottjába. 

Június 7.

Szepesi Dávid, a Gemenc Judo Klub Egye-
sület versenyzõje nyerte meg 66 kg-os ka-
tegóriában Horvátország nemzetközi
bajnokságát.

Június 16.

A kõbányai szezonnyitó után Szekszár-
don folytatódott a Streetball fesztivál. Kö-
zel 130 csapat nevezett és 18 palánk alatt
pattogott a labda.

Június 28.

Kiváló eredményeket értek el a szekszár-
di úszók vidéki úszóbajnokságon, 16
egyesületi csúcsot döntöttek meg. Kiemel-
kedett Gyurkó László, ki hétszer állt a
gyõzelmi emelvényen.

Június 27.

Zamárdiban rendezték meg a veterán at-
léták országos bajnokságát. A szekszár-
diak 22 atlétával képviseltették magukat,
16 érmet hoztak el, ebbõl 3 aranyérem és
5 ezüst.

Július 19-20.

Debrecenben a Magyar Köztársaság 113.
Atlétikai Pályabajnokságán az Atlétikai
Club Szekszárd sportolója, Csillag Balázs
14:23.56-os idõeredménnyel 5000 m-en

országos bajnoki címet szerzett. Edzõje:
Németh Gyula.

Augusztus

Klemmné Koleszár Ildikó, a Babits Mi-
hály Általános iskola testnevelõ-edzõje, az
Olimpiai Öttusa Próba nyerteseként vehe-
tett részt a pekingi nyári olimpiai játékok
elsõ hetének programjain. Scherer Tamás,
a Dienes Valéria Általános iskola testneve-
lõ tanára, jó nevû atlétikai edzõ saját ma-
ga teremtette meg részvételének anyagi
feltételeit. Élményeikrõl a Szekszárdi Va-
sárnap hasábjain számoltak be.

November 12.

A Dél-dunántúli Régió 11 óvodájának
nagycsoportos óvodásaiból, valamint el-
sõ osztályos tanulókból és szüleikbõl álló
csoportjai mérték össze erejüket, ügyessé-
güket a II. számú Óvoda és Bölcsõde által
rendezett "Mozogni jó!" komplex óvodai
sport délutánon a szekszárdi Sport-és
Szabadidõ Központban.

November 20-23.

Óceán Könnyûbúvár Kiemelt Közhasz-
nú Sport Egyesület lábtenisz válogatott
versenyzõje, Vincze Zoltán a csehországi
Nymburkban megrendezett lábtenisz vi-
lágbajnokságon 4. helyezést ért el.

December 20.

A Gemenc Judo Klub Egyesület az év végi
pontszámítás alapján elsõ helyen végzett
az Országos Diák "B" és a Serdülõ "B" kor-
csoportban.

December 22.

Csillag Balázs, Németh Máté, Császár
Andrea és Kroneraff Ágnes után most
Gyurkó László, a Szekszárdi Vízmû SE
úszója utazik az Egyesült Államokba,
ahol négy éves ösztöndíjjal egy magán-
egyetemen tanul és sportol tovább. 

December 23.

Az UFC csapatkapitánya, Fehér Attila, a
Magyar Vöröskereszt, valamint a Tolnai
Népújság Kezdeményezésére a Szekszár-
di UFC ifjú focistái, edzõi, egykori játéko-
sai vért adtak karácsony elõtt.

A Dynamic Triatlon Club Szekszárd ver-
senyzõit Arató Csillát és Kaszpari Doriszt
beválogatták a Héraklész Bajnokprog-
ramba. A program a triatlon sportág leg-
tehetségesebb, legeredményesebb serdülõ-
, ifi és junior korosztályba tartozó sporto-
lók hosszú távú pályafutásának kezdeti
szakaszát segíti.

Hudanik Antal a Pordenonéban megren-
dezett Gyorstávírász Európa Bajnoksá-
gon egyéni elsõ helyezést ért el. 
Weisz András a Pordenonéban megren-
dezett Gyorstávírász Európa Bajnoksá-
gon utánpótlás kategóriában egyéni har-
madik helyezést szerzett.
Antal Bíborka az Ifjúsági Rádiós Tájéko-
zódási Futó Európai Bajnokságon egyéni
negyedik helyezést ért el.
Weisz László a Rádióforgalmi Európa
Bajnokságon egyéni harmadik helyezést
ért el.

Iskolák által javasolt:

I. BÉLA GIMNÁZIUM
- Partos Dávid és Korcsmár Balázs a Di-
ákolimpia Országos Döntõjében tenisz
sportágban III. helyezést szerzett.
- I. Béla Gimnázium kosárlabdacsapata
a Diákolimpia országos döntõjében III.
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helyezést szerzett. Felkészítõ tanár: Szabó
Noémi és Vecsési Klára.
- Ranga Viktória a Diákolimpia Orszá-
gos Döntõjében 800 méteres síkfutásban
III. helyezést ért el.

GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY
- Fodor Ákos 5. s. osztályos tanuló, az Or-
szágos Diákolimpián, valamint a Szlová-
kiai és Horvátországi nemzetközi or-
szágúti kerékpár versenyeken elsõ helye-
zést ért el. 
- Gyenes Dávid 7. a. osztályos tanuló or-
szágúti országos kerékpár versenyen elsõ
helyezést szerzett.
- Molnár Levente 6. s. osztályos tanuló
korosztályában tolna megye legjobb ví-
vója címet szerzett. 
- Az iskola III. korcsoportos fiú labdarúgó
csapata a párizsi nemzetközi labdarúgó
tornán II. helyezést ért el.

XI. Díjak, elismerések

Január 7.

Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar Kovács
Zsolt vezetésével kiemelt arany diplomát
szerzett koncertzenekari, valamint köny-
nyûzenei kategóriában. 

Január 22.

Pecze István trombitamûvész-tanár, is-
kolaigazgató és zenekar vezetõ a Magyar
Kultúra Napján megkapta a "Magyar
Kultúra Lovagja" kitüntetõ címet.

Január 23.

A Magyar Kultúra Napján a Tolna Me-
gyei Mûvészetéért plakettet kapta:
N. Horváth Béla egyetemi tanár kutató-
munkájáért, Törõ György népi iparmû-
vész fafaragásaiért, Gárdonyi Zoltán Re-
formátus Kórus az egyházzene népsze-
rûsítéséért.

Február 21.

A Magyar Turizmus Zrt az általa a Dél-
Dunántúl turizmusának népszerûsítésé-
ért alapított díját a Tolnai Népújságnak
adta át. 

Március 4.

A polgári védelem világnapján Guld Gábor
alezredes, a megyei katasztrófavédelem
igazgatóságának osztályvezetõje fõigazga-
tói dicséretben és jutalomban részesült. 

Március 7.

Mártonfai Dénes, a Népújság fotósa elsõ
helyezett lett az Axel Springer Magyaror-
szág éves fotópályázatán. 

Március 14.

Március 15-e alkalmából Koller Ferenc, a
Tolnatej Zrt. igazgatóságának elnöke,
volt vezérigazgatóját Gráf József minisz-
ter Újhelyi Imre díjjal tüntette ki.

Március 17.

- A Tolnai Népújság 2007. évi szerkesztõ-
ségi nívódíját Mártonfai Dénes, a kiadóit
Haászné Vecsei Bernadett vehette át.
- Wessely Gábor kapta a Sajtó Napja al-
kalmából az év Tolna Megye Újságírója
címet. 

Március 17.

Budapesten dr. Lampert Mónika a fo-

gyasztóvédelem világnapja alkalmából
miniszteri dicséretben részesítette dr. Var-
ga Tibort, a fogyasztóvédelmi hatóság
megyei kirendeltségének vezetõjét, aki je-
lenlegi beosztásában 15 éve dolgozik ki-
válóan. 

Március 20.

Harminchárman kaptak 1956. örökösei-
ként nemzetõr jelvényt Budapesten a
hadtörténeti intézetben. Szekszárdiak:
dr. Pálos Miklós megyei közgyûlés alel-
nök, Kovács János, a nemzetõrség me-
gyei parancsnoka és Tavaly György nem-
zetõr õrnagy. 

Április 9.

A polgárõrség országos közgyûlésén, Bu-
dapesten dr. Túrós András országos fõpa-
rancsnok 22 fõnek adott át aranyérmet,
köztük dr. Kovács Zoltán megyei rendõr-
fõkapitány-helyettesnek és Sipõcz
Györgynek, a polgárõrség megyei titká-
rának.

Április 12.

Az európai bor lovagrend Major László,
Horváth István, Lantos József, Pap Endre
személyében 4 új szekszárdi tagot ava-
tott. Az avatást Pammer József magyar
borkonzul végezte.

Április 24.

Szekszárd MJV Közgyûlése közrendvédel-
mi szakterületen Oláh Imre rendõr had-
nagy részére, bûnügyi szakterületen
Kasznár Gyula rendõr századosnak az
"Év Rendõre" kitüntetõ címet adomá-
nyozta. A kitûzõt, az okiratot, pénzjutal-
mat április 24-én a rendõrnaphoz kap-
csolódó ünnepség keretében Ács Rezsõ al-
polgármester adta át.
A megyei rendõrkapitány az "Év Rend-
õre" kitüntetést adta át Berényi László
Róbert kiemelt fõnyomozónak adta át a
megtisztelõ címet. Az év közalkalmazott-
ja lett a rendõrségnél Poór Károlyné az
igazgatási alosztályról.

Május

Szekszárd MJV Közgyûlése Trenka István
tûzoltó századosnak az "Év Tûzoltója" ki-
tüntetõ címet adományozta. A kitûzõt,
okiratot, pénzjutalmat a Szent Flórián
naphoz kapcsolódó ünnepség keretében
adták át. 

Május 2.

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmá-
ból a megyei kórházban kitüntetéseket
adtak át. A magyar ápolási egyesület ki-
tüntetését kapta: Samu Edit, Süke Zsu-
zsa, Tessényi Tímea. Fõigazgató dicséret-
ben részesült: Ambrusné Steiner Márta,
Ellenberger Ferencné, Kern Bálint, Klézli
Lajosné és Schmidtné Kiesz Judit.

Május 3.

A régió legjobb gyermektánccsoportjai mi-
nõsítõ régiós versenyét rendezték meg
Komlón. A Bartina Néptánc Egyesület
négy csoporttal vett részt. Az ifjúsági
együttes és az utánpótlás együttes "Orszá-
gos Fesztiválokra alkalmas együttes"címet
kapott. A gyermekcsoport és az aprók cso-
portja "gyermektánc antológiára alkal-
mas együttes"címet kapott dicsérettel. 

Május 20.

Fehérvizi István és a Bartina zenekar
kapta ebben az évben a látássérültekért
legtöbbet tevõk díját, a dr. Thész László-dí-
jat.

Május 20.
Magyar pályázó, Korzenszki Emõke
nyerte el ebben az évben az európai ifjú-
sági Károly-díjat. Ezt a díjat Diákok Ha-
tárok Nélkül elnevezésû programért ve-
hette át. A felnõtt díjat Merkel kancellár
kapta. 

Május 21.

Bohli Antal, a Magyar Mérnöki Kamara
Tolna Megyei Szervezetének elnöke ki-
emelkedõ mérnöki és kamarai munká-
jáért a MMK Zielinsky-díját vette át Bu-
dapesten. 

Május 22.

Szent György napján a Mûvészetek Há-
zában vette át Németh János borász
Szekszárd legfiatalabb borásza címet. 

Június 3.

Matókné Misoczki Máriának a Garay Já-
nos Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény igazgatójának
eddigi pedagógiai munkájáért Hiller Ist-
ván miniszter Teleki Blanka-díjat ado-
mányozott. Az esélyt teremtõ pedagógus-
nak járó díjat, amelyet a miniszter az Új
Tudás program keretében 2008-ban ala-
pított, az igazgatónõ az országban elsõk
között kapta meg e jeles elismerést. 

Június 4.

Pesti Gyula, a Garay János Gimnázium
nyugdíjba vonuló tanára, ez alkalom-
mal  a Graphisoft alapítványtól "A ma-
gyar matematika oktatásáért" elismerést
kapta életmû díja gyanánt. 

Június 14.

Szepesi László újságírónak, a Magyar Rá-
dió tudósítójának dr. Pálos Miklós, a me-
gyei közgyûlés alelnöke adta át az idei
Csányi László-emlékplakettet. 

Június 22.

Pedagógiai Szolgálati Érdeméremmel
tüntették ki dr. Ferincz Jánosnét, aki más-
fél évtizedig vezette a Bezerédj István Ke-
reskedelmi és Közgazdasági Szakközép-
iskolát, Kereskedelmi Szakiskolát. 

Június 23.

Németh Gyula az AC Szekszárd atléta
edzõje a magyar atlétikáért bronz foko-
zatú kitüntetést kapta. Tanítványai kö-
zül 7 futó ma is országos csúcsot tart (6
korosztályos és 1 felnõtt) Atlétái 154 baj-
noki címet szereztek. 1978. óta dolgozik
Szekszárdon. 

Július 

A Radioaktív Hulladékokat Kezelõ KFT.
Média díjakat adott át az idei jubileumi
konferencián. E díjban újságírók része-
sültek, közöttük Szepesi László, a Magyar
Rádió munkatársa.

Augusztus

Az ország legjobb bordalnokának válasz-
tották a szekszárdi Kis Pál Istvánt. A ver-
senyt a Tokaji Írótábor, a Szabad Föld cí-
mû lap támogatásával hirdette meg. A ha-
zai, az erdélyi, felvidéki borvidékekrõl be-
érkezett mintegy ötven pályázat közül
nyerte el a díjat az itthon már négy köte-
térõl ismert költõ-tanár: A bor könyörgé-
se, Baktahegyi ecloga és Katica c. versével.

Augustus 20.

Vida Péter az "Aranykoszorús Gazda" és
Keresztes László "Miniszteri Elismerõ Ok-
levél" kitüntetésben részesült. A kitünte-

tést Gráf József Földmûvelési és Vidékfej-
lesztési Minisztertõl vehették át az állam-
alapítás ünnepén a minisztériumban.

Augusztus

Budavári Zita, a Bölcsõ Alapítvány alapí-
tója Budapesten, a Nemzeti Galériában
vette át a Pannon Példakép Díjat. A ki-
tüntetett eddig több mint nyolcszáz krí-
zishelyzetben lévõ kisgyereket váró nõ-
nek segített élete legnehezebb idõszaká-
ban, anyaotthonba vonulás lehetõségé-
vel, kisgyerekek életének megmentésével. 

Augusztus 20.

Szekszárd MJV Közgyûlésének döntése
alapján az ünnepi közgyûlésen a követ-
kezõk részesültek elismerésben:

"PRO URBE SZEKSZÁRD"
EMLÉKPLAKETTET KAPOTT

- Dr. Józan Jilling Mihály (1952. Paks), a
Balassa János Kórház osztályvezetõ fõor-
vosa több évtizedes gyógyító tevékenysé-
gének szakmai munkájának, önzetlen, a
város polgárságáért, intézményeiért, va-
lamint annak civil szervezetéért tenni
akarásának és segítõkészségének, a vá-
ros bel- és külföldi ismertségének és elis-
mertségének terén tett elévülhetetlen ér-
demei elismeréseként. 
- Lemle Béláné (1946. Dombóvár), a
Garay János Gimnázium nyugalmazott
igazgatójának több évtizedes kiváló pe-
dagógiai és intézményvezetõi munkájá-
ért, az egyre lélekromboló világban a va-
lódi értékeket minden körülmények kö-
zött hittel való megtartásáért és a Garay
gimnázium kiemelkedõ eredményei ér-
dekében tett elévülhetetlen érdemei elis-
meréseként.
- Dr. Tornóczky János (1937. Sióagárd), a
Balassa János Kórház ny. osztályvezetõ
fõorvosa több évtizedes gyógyító tevé-
kenysége, tudományos munkássága, ki-
váló vezetõi és szakmai képességei, a be-
tegek és kollégái iránt megnyilvánuló
empatikus és önzetlen magatartása elis-
meréseként. 

"KÖZJÓÉRT" KITÜNTETÕ DÍJAT KAPOTT

- Bacsmai László (1965. Sellye) plébános
egyházvezetõi szolgálatáért, az egyház-
közösség összetartásáért folytatott fárad-
hatatlan munkálkodásáért, humánus
cselekedetiért és az elesettek, rászorultak
iránti gondoskodó, vigyázó magatartá-
sának, valamint fiatal generáció igazi
pásztoraként munkálkodó szolgálatá-
nak elismeréseként. 
- Gaál László (1962. Alsónyék) a magyar-
országi német nemzetiségi kultúra meg-
ismertetéséért, hagyományõrzõ- és tánc-
oktatói tevékenységéért, a fáradhatatlan,
önzetlen karitatív cselekedeteiért, illetve
a természet védelmére és az egészséges
életmód fontosságára irányuló, figyelem-
felkeltõ, oktatói-nevelõi munkájának el-
ismeréseként.
- Garai Zoltánné (1950. Adorjás) az esély-
egyenlõségért fáradhatatlan évtizedes,
hiánypótló és önzetlen munkájáért, az
értelmi fogyatékosok és családjaik min-
dennapjainak megkönnyítéséért, a tár-
sadalomba való beilleszkedésük, aktív
elõsegítése érdekében végzett fáradhatat-
lan és humánus szolgálataiért.
- Mészáros Pál (1948. Szekszárd) mezõgaz-
dasági szakmérnöknek és borásznak több
évtizedes kiváló szakmai és tudományos
munkája, a szekszárdi borvidék jó hírne-

ARANYKÖNYV



16 2009. augusztus 23.ARANYKÖNYV

vének öregbítése érdekében folytatott tevé-
kenysége, hegyközség vezetõi munkája és
a Mészáros-pince számos hazai és nemzet-
közi sikerének elismeréseként.
- Németh Gyula (1950. Lánycsók) 30 éves
szekszárdi atlétika edzõi pályafutása, ki-
váló pedagógiai munkája, az utánpótlás-
korosztály szabadidõs-és versenysportjá-
nak népszerûsítésében vállalt áldozatos
tevékenysége, illetve a számos hazai és
nemzetközi sportsiker eléréséért vállalt
fáradhatatlan munkálkodása elismeré-
seként.

SZEKSZÁRD JAVÁÉRT
KITÜNTETÕ CÍMBEN RÉSZESÜLT

- Tolnatej Zrt. több évtizedes, sikeres és
stabil gazdasági mûködése, a rendszer-
váltás óta a magyar gazdaságban példa
értékû és elõremutató fejlesztési törekvé-
sek, valamint a Szekszárd városának és
térségének fejlõdéséért nyújtott önzetlen,
példamutató együttmûködés és támoga-
tás elismeréseként. A díjat átvették: Koller
Ferenc és Koller Attila cégvezetõk
- Minerág Fejlesztési, Termelési és Keres-
kedelmi Kft. közel két évtizede kiváló
szakmai munkát folytató és országos el-
ismertségnek örvendõ tudományos és
kutatási tevékenységük, valamint a tér-
ség gazdasági életében betöltött szerepük
és a városunk jó hírnevét öregbítõ tevé-
kenységük elismerésként. A díjat átvette:
Dr. Szászi Ferencné ügyvezetõ igazgató
- Opel Gemenc Autócentrum Kft. hosszú
évek óta folyó dinamikus fejlõdést muta-
tó és elsõrangú szakmai munkát végzõ
tevékenységük, a térség gazdasági-és kö-
zéletében betöltött szerepük, valamint a
város és kistérség intézményeivel, szerve-
zeteivel ápolt kiváló kapcsolat és önzet-
len támogatói tevékenységük elismerése-
ként. A díjat átvette: Dr. Süveges Árpád
vezérigazgató
- Paksi Atomerõmû Zrt
A több évtizede meglévõ példaértékû
együttmûködés a vállalat kiváló tájékoz-
tatási rendszere révén biztonságot és sta-
bilitást sugárzó mûködés, valamint a
Szekszárd városának és térségének fejlõ-
déséhez nyújtott önzetlen és példamutató
támogatás és segítség nyújtás elismerése-
ként. A díjat átvette: Süli János üzemvite-
li igazgató

A SZEKSZÁRDI ROMA HAGYOMÁNYÕRZÕ 
ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLET
ROMA NÍVÓDÍJAT ADOMÁNYOZOTT

Ferencz Attilának, aki hosszú évek óta tá-
mogatója a roma hagyományõrzõ egye-
sület programjainak, rendezvényeinek,
az egyesület kulturális- és tánc csoportjá-
nak. E díj elismerése a kisebbséghez való
emberségének és a hátrányos helyzetû
roma emberek felzárkóztatásáért való
tenni akarásának. 

SZEKSZÁRDI NÉMET KISEBBSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT A SZEKSZÁRDI
NÉMETSÉGÉRT - KLÉZLI JÁNOS-DÍJAT 
ADOMÁNYOZOTT

Horváth Tibor kékfestõ népi iparmûvész-
nek sikeres szervezõi munkájáért, aki az
1991-tõl minden évben megrendezett
pünkösdi fesztivál sorozat megálmodója
és egyik szervezõje volt. 

Szeptember 1.

A megyenapi ünnepi közgyûlésre 2008-
ban Ozorán a Pipo várban került sor. En-

nek keretében a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlése által adományozott
kitüntetéseket dr. Puskás Imre, a közgyû-
lésének elnöke adta át. A következõ Szek-
szárdon élõ, dolgozó polgárok részesültek
elismerésben:

BABITS MIHÁLY-DÍJAT KAPOTT
Fusz György fõigazgató, keramikus ipar-
mûvész több évtizedes magas színvona-
lú mûvészi munkája, a megye kulturális
értékeinek megõrzése érdekében kifejtett
közéleti tevékenysége, fõiskolai fõigazga-
tóként elért eredményei, a megye képzõ-
mûvészeti életének szervezésében vállalt
szerepe elismeréséül.

BESZÉDES JÓZSEF-DÍJBAN RÉSZESÜLT
Dr. Kutas Mária osztályvezetõ fõorvos a
betegellátás területén kifejtett több évtize-
des elhivatott szakmai munkája, a nagy
ágyszámú, fokozott ápolást és foglalkoz-
tatást igénylõ osztály kialakításában vál-
lalt jelentõs szerepe, a megye és a város
betegeinek ellátásában nyújtott kiemel-
kedõ tevékenysége elismeréséül.

TOLNA MEGYE KIVÁLÓ
KÖZTISZTVISELÕJE DÍJAT KAPTAK:
- Bacs József vezetõ-fõtanácsos, oktatási
referens a megyei oktatási intézmények
fejlesztésében vállalt szerepe, az intéz-
ményvezetõk szakmai munkájának se-
gítése érdekében kifejtett tevékenysége, a
területi feladatellátás megvalósításában
nyújtott kiemelkedõ munkája, a kollé-
gákkal szemben tanúsított segítõkész
magatartása elismeréséül.
- Parrag Ferencné vezetõ-fõtanácsos a
közigazgatás különbözõ területein nagy
szakmai hozzáértéssel végzett közel há-
rom évtizedes munkája, a helyi és terüle-
ti választások lebonyolításában vállalt
koordináló szerepe, az ügyfelekkel és a
munkatársaival szemben tanúsított em-
patikus magatartása, a társszervekkel
való hatékony együttmûködés kialakítá-
sa érdekében kifejtett tevékenysége, fele-
lõsségteljes magatartása, hivatástudata
elismeréséül.

Szeptember 9.

Waregemért Érdemrenddel tüntették ki
Szekszárd belga testvérvárosában dr. Só-
lyom Bódogot. A nyugalmazott megyei fõ-
ügyész húsz éve a szekszárdi nõi kosár-
labda klub elnökeként kezdte a két telepü-
lés közötti kapcsolat kiépítését. A hivata-
los partneri megállapodás 15 éve jött létre.
A Fõügyész úr a kitüntetést Waregemben,
ünnepi testületi ülésen vette át.

Szeptember 25.

Az Egyed Antal Tolna Megyei Honismere-
ti Egyesület õszi konferenciáján az Egye-
sület névadójáról elnevezett díjjal jutal-
mazta Kocsis Imre Antalt, városunk 16
éven át volt polgármesterét a hagyo-
mányõrzés, az értékek védelme érdeké-
ben végzett munkájáért.

Október 22.

Négy Tolna megyei személy, köztük há-
rom szekszárdi polgár vehetett át kitün-
tetést dr. Sólyom László köztársasági el-
nöktõl az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 52. évfordulója közeledtével. Az
államfõ az elismeréseket Budapesten a
Bourbon-házban adta át. Arany fokoza-
tú kitüntetést kapott id. Csikós Mihály és
Kovács János. Túros István a "Hazáért Ér-
demérem" ezüst fokozata kitüntetésben
részesült.

Október 23.
Kovács János, a Tolna Megyei Nemzetõr-
ség vezetõje 1956-os Jubileumi Érdemke-
resztet adományozott Varjas Ferencnek. 

November

A VOSZ megyei szervezetének ünnepsé-
gén a fõiskola aulájában gálamûsor kí-
séretében adták át a Príma Díjakat. Idén
is volt szekszárdi a kitüntetettek között:
dr. Ferincz Jánosné ny. igazgató, a
Bezerédj István Középiskola tanára.

November

A Szekszárdi Néptánc Fesztiválra 16 cso-
port, közel 600 fiatal látogatott Szek-
szárdra az ország különbözõ részeirõl. A
rendezvényen a Szekszárdi Bartina Nép-
tánc Együttes a "Sej a decsi csöndesben" c.
koreográfia elõadásáért és az Igényes
Színpadi Viselkedésért Nívódíjat kapott.

November 2.

Az Illyés Napok keretében adta át Fusz
György fõigazgató az Illyés plaketteket. E
kitüntetés I. fokozatában részesült dr.
Töttõs Gábor fõiskolai docens oktatói és
kutatói munkája elismeréséül. A plakett
II. fokozatát Ligeti Ferencné óvoda-peda-
gógus vehette át. Õ 28 évig vett részt fõis-
kolai hallgatók képzésében, ma pálya-
kezdõk mentora.

November 8.

A kereskedelemben elért kiemelkedõ
eredményeiért részesült Klauzál Gábor
díjban a szekszárdi Orchidea Bt. vezetõ-
je, Nyakasné Mohai Ágnes, az Európai
Kereskedelem Napja alkalmából Buda-
pesten.

November 29.

Sokszoros véradókat köszöntöttek a Mé-
száros Borházban. Itt harminc, negyven,
ötven, hatvan és nyolcvanszoros véradók
kaptak emléklapot és ajándékot. Péter
András már 103-szor jelentkezett donor-
nak.

November 30.

A szekszárdi Junior Stars Big Band a bu-
dapesti Big Band Találkozó- és Fesztivál
rendezvényén "Kiemelt Arany Diplomát"
kapott. A nyolc éve mûködõ népszerû
együttest Molnár Ákos karnagy vezette
ezen a megmérettetésen is.

November

Címzetes egyetemi docensi címet adomá-
nyozott a Pécsi Tudományegyetem sze-
nátusa dr. Brebán Valériának, a Dél-du-
nántúli Regionális Munkaügyi Központ
Fõigazgatójának eddigi kiemelkedõ
szakmai pályafutása elismeréséül. Az er-
rõl szóló oklevelet a Magyar Tudomány
Ünnepe alkalmából rendezett díszdok-
tor-avatón adta át dr. Gabriel Róbert az
egyetem rektora.

December 10.

Lengyel János, a Tolnai Népújság fõszer-
kesztõje kapta az idén "A Pécsi Felsõokta-
tásért" sajtódíjat a médiában végzett ma-
gas színvonalú munkájáért, az Egyetem-
mel való több éves sikeres együttmûködé-
séért, valamint a pécsi felsõoktatás hírne-
vének erõsítéséért. A díjat Gábriel Róbert,
az egyetem rektora adta át a Hotel
Palatinus étteremben.

December 20.

A VOSZ elismerését vehették át Budapes-
ten dr. Varga József, a szekszárdi székhe-

lyû TolnAgro Állatgyógyszer Forgalmazó
Kft. vezetõje és dr. Márkus István, a
Márker Kft. vezetõje.

December 

Kindl Gábor "DIGI 24" elindítója, egyik fõ
szervezõje az idei nemzetközi digitális
játékokat követõen a Parlamentben ki-
tüntetést vehetett át az önkéntes véradás
népszerûsítéséért.
Az Sz+C Stúdió Kft. a Zöld Iroda országos
versenyen kis vállalat kategóriában 3. dí-
jat, valamint a "Legemberbarátabb Iro-
da" különdíjat vehette át. Szövetség a Tár-
sadalomtudatos Munkahelyekért orszá-
gos civil összefogástól kis vállalat kategó-
riában "Az Év Esélyteremtõ Munkahelye"
elsõ díját nyerte el. 

A Mecénás Tehetséggondozó
Támogatás díjazottjai

GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM
1. Czövek Petra az Országos Helikoni Ün-
nepségek Könnyûzene kategóriájának
Arany minõsítéséért
2. Mádi Gábor az Országos Helikoni Ün-
nepségek Könnyûzene kategóriájának
Arany és Egyéb kategóriájának Bronz
minõsítéséért
3. Béresné Kollár Éva felkészítõ tanár
Czövek Petra és Mádi Gábor felkészítésé-
ért
4. Árvay Anna a matematika OKTV II.
kategóriájában elért II. helyezésért
5. Fehér András a Középiskolai Matema-
tikai és Fizikai Lapok C jelû matemati-
kai gyakorlatok versenyen elért I-II. he-
lyezésért
6. Vida György a Középiskolai Matemati-
kai és Fizikai Lapok C jelû matematikai
gyakorlatok versenyen elért III-V. helye-
zésért
7. Pesti Gyula tanár Árvay Anna, Fehér
András és Vida György felkészítéséért
8. Frei Ágnes a Megyei Helytörténeti pá-
lyázaton elért III. helyezéséért
9. Dr. Gesztesi Enikõ felkészítõ tanár
10. Fábián Péter a Nemzetközi Juhász
Gyula Vers- és Prózamondó Versenyen el-
ért II. helyezésért, a Mensáros László
Nemzetközi Vers- és Prózamondó Ver-
seny II. helyezéséért, Az én Pannóniám
Kárpát-medencei vers- és prózamondó
verseny I. helyezéséért, az Országos Heli-
koni Ünnepségek Vers-Próza kategóriá-
jának ezüst minõsítéséért.
11.  Priskin Zsófia a Wass Albert Vers- és
Prózamondó Versenyen elért országos
III. helyezéséért
12.  A Garay János Gimnázium Színpad,
Az Országos Diákszínjátszó Találkozó
Mozgásért Különdíjáért, az Országos He-
likoni Ünnepségeken Színjátszás kategó-
riában szerzett arany minõsítésért
13.  Báló Marianna felkészítõ tanár Fábi-
án Péter, Priskin Zsófia, valamint a
Garay János Gimnázium Színpad felké-
szítéséért
14.  Hollósi Boglárka az Országos Heliko-
ni Ünnepségek Komolyzene hangszer-
szóló kategóriájának arany, valamint a
Kamarazene kategória ezüst minõsítésé-
ért
15.  Ágostonné Béres Kornélia felkészítõ
tanár
16.  Lozsányi Soma az Országos Helikoni
Ünnepségek Komolyzene hangszerszóló -
orgona kategóriájának arany és Kama-
razene kategóriájának ezüst minõsítésé-
ért
17.  Lozsányi Tamás felkészítõ tanár
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18.  A Bartina táncegyüttes garaysta di-
ákjai az Országos Helikoni Ünnepségek
Néptánc kategóriájának Fõdíjáért és Kü-
löndíjáért
19.  Matókné Kapási Julianna felkészítõ
tanár a bartinás garaysták felkészítésé-
ért
20.  Matos Mirjám az Országos Helikoni
Ünnepségek Kamarazene kategóriájá-
nak ezüst minõsítéséért
21.  Seleljo Alexandra felkészítõ tanár
22.  Bencze Barbara az Országos Heliko-
ni Ünnepségek Irodalmi alkotások kate-
góriájának ezüst minõsítéséért
23.  Kesjár Erika felkészítõ tanár
24.  Gwizdala Dáriusz az Országos Heli-
koni Ünnepségek Képzõmûvészeti alko-
tások kategóriájának bronz minõsítésé-
ért 
25.  A Garay János Gimnázium Nõi kara
az Országos Helikoni Ünnepségeken Nõi
kar kategóriában megszerzett bronz mi-
nõsítésért
26.  Dr. Vittayné Kovács Ildikó felkészítõ
tanár aNõi kar felkészítéséért.
27.  Zsigmond Elõd Zsolt az Országos Di-
ákolimpia Egyéni Döntõjén Atlétika aka-
dályfutásban elért I. helyezéséért és Atléti-
ka mezei futásban megszerzett III. helye-
zéséért
28.  Ohn Kinga az Országos Diákolimpia
Egyéni Döntõjén Atlétika 800 m-es futás-
ban elért II. helyezéséért
29.  Kustos Gergõ az Országos Diákolim-
pia Egyéni Döntõjén Atlétika 1500 m-es
futásban elért III. helyezéséért
30.  Gyurkó Viktor az Országos Diák-
olimpia Döntõjén Úszás "A" Kategória
Csapat 6x50 m fiú gyorsváltóban elért II.
helyezésért
31.  Gyurkó László az Országos Diák-
olimpia Döntõjén Úszás "A" Kategória
Csapat 6x50 m fiú gyorsváltóban elért II.
helyezésért, valamint a 100 m fiú gyors-
úszásban elért III. helyezésért
32.  Póla Ákos az Országos Diákolimpia
Döntõjén Úszás "A" Kategória Csapat
6x50 m fiú gyorsváltóban elért II. helye-
zésért
33.  Kesjár Dániel az Országos Diákolim-
pia Döntõjén Úszás "A" Kategória Csapat
6x50 m fiú gyorsváltóban elért II. helye-
zésért
34.  Kesjár Csaba az Országos Diákolim-
pia Döntõjén Úszás "A" Kategória Csapat
6x50 m fiú gyorsváltóban elért II. helye-
zésért
35.  Paszler József felkészítõ edzõ Gyurkó
Viktor, Gyurkó László, Póla Ákos, Kesjár
Dániel és Kesjár Csaba felkészítéséért
36.  Csankó Géza Csaba az Országos Di-
ákolimpia Döntõjén Úszás "A" Kategória
Csapat 6x50 m fiú gyorsváltóban elért II.
helyezésért
37.  Sáthi István felkészítõ edzõ
38.  Mutzhausz Ágnes az Országos Diák-
olimpia Döntõjén Úszás "B" Kategória
100 m lány mellúszásban elért II. helyezé-
sért és Csapat 4x50 m lány gyorsváltó-
ban elért II. helyezésért
39.  Nyári Angéla az Országos Diákolim-
pia Döntõjén Úszás "B" Kategória Csapat
4x50 m lány gyorsváltóban elért II. helye-
zésért
40.  Radva Dóra felkészítõ tanár
Mutzhausz Ágnes és Nyári Angéla felké-
szítéséért
41.  Navreczki Hajnalka az Országos Di-
ákolimpia Döntõjén Úszás "B" Kategória
Csapat 4x50 m lány gyorsváltóban elért
II. helyezésért
42.  Navreczki Noémi az Országos Diák-
olimpia Döntõjén Úszás "B" Kategória

Csapat 4x50 m lány gyorsváltóban elért
II. helyezésért
43.  Csirzó Zoltán felkészítõ tanár Nav-
reczki Hajnalka és Navreczki Noémi fel-
készítéséért

I. BÉLA GIMNÁZIUM
1. Az iskola V. és VI. korcsoportos lány ko-
sárlabdacsapata
Az Országos Diákolimpia döntõjében el-
ért III. helyezésért
2. Vecsési Klára és Szabó Noémi felkészí-
tõ tanár a kosárlabdás lányok felkészíté-
séért
3. Ranga Viktória az Országos Diákolim-
pia Döntõjén VI. korcsoportos lány 800
m síkfutásban elért III. helyezésért
4. Németh Gyula felkészítõ edzõ a Garay
János Gimnáziumból Zsigmond Elõd
Zsolt, Ohn Kinga és Kustos Gergõ, az I.
Béla Gimnáziumból pedig Ranga Viktó-
ria felkészítéséért
5. Deli Viktória az I. Országos Középisko-
lai Földtudományi Diákkonferencián
Környezetvédelem tématerületen elért I.
helyezésért
6. Prantner Máté az I. Országos Középis-
kolai Földtudományi Diákkonferencián
Geofizika tématerületen elért I. helyezé-
sért
7. Farkas András az I. Országos Középis-
kolai Földtudományi Diákkonferencián
Geofizika tématerületen elért III. helyezé-
sért
8. Mátisné Szultos Erzsébet felkészítõ ta-
nár Deli Viktória, Prantner Máté és Far-
kas András felkészítéséért
9. Farkas Ildikó, Mikóczi Zsófia, Selmeczi
Liliána a Keszthelyi Helikoni Ünnepsé-
gek Film-Video kategóriájának ezüst fo-
kozatáért 
10.  Kis Pál István felkészítõ tanár
11.  First Béla Brass Band a Keszthelyi He-
likoni Ünnepségeken Egyéb kategóriá-
ban szerzett arany fokozatért
12.  I. Béla Kórus a Keszthelyi Helikoni
Ünnepségek Könnyûzene kategóriájá-
ban elnyert ezüst fokozatért
13.  Haffner Zsoltné felkészítõ tanár a Kó-
rus felkészítéséért 
14.  Konyecsni Gábor a Keszthelyi Heliko-
ni Ünnepségek Ének kategóriájának
ezüst fokozatáért 
15.  Guld Petra, Petter Zita, Plesz Mónika,
Sümegi Evelin a Keszthelyi Helikoni Ün-
nepségek Mozgásmûvészet-modern tánc
kategóriájának bronz fokozatáért
16.  Mohás Dóra a Keszthelyi Helikoni
Ünnepségek Hangszerszóló kategóriájá-
nak ezüst fokozatáért
17.  Spanicsek Valentina a Keszthelyi He-
likoni Ünnepségek Komolyzene Hang-
szerszóló - fuvola kategóriájának ezüst
fokozatáért
18.  Partos Dávid, Korcsmár Balázs az
Országos Diákolimpián V. korcsoportos
tenisz csapat versenyben elért III. helye-
zésért
19.  Hahn János felkészítõ edzõ

GARAY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY
1. Straubinger Dániel a Korcsoportos Or-
szágos Sakk Bajnokság holtversenyben
megszerzett III. helyezéséért, az ABACUS
Matematikai Lapok Sakk Sarok I. helye-
zéséért és a matematika pontverseny
ezüst fokozatáért
2. Vidéki Sándor felkészítõ edzõ

LISZT FERENC ZENEISKOLA
1. Sipos Gergõ az Egerben megrendezett

Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen el-
ért I. helyezésért
2. Nyemcsok Pál felkészítõ tanár

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
1. Orbán Anita a Kazinczy Szép Magyar
Beszéd régiós versenyen megszerzett
bronzjelvényért
2. Rick Mónika az Arany János Magyar
Nyelvi Verseny országos döntõjében elért
II. helyezésért
3. Máté Erzsébet felkészítõ tanár Orbán
Anita és Rick Mónika felkészítéséért
4. Solymosi Zsófia a Tanítók Egyesülete
Országos Mesemondó Verseny országos
döntõjében elért I. helyezésért, az Apá-
czai Kiadó által szervezett Szivárvány
Mesemondó Verseny országos döntõjé-
nek II. helyezéséért, a Curie Matematika
Emlékverseny országos döntõjének I. he-
lyezéséért
5. Molnárné Csiki Erika felkészítõ tanár
6. Geng Dániel a Judo Országos Diák-
olimpia Döntõjének II. helyezéséért
7. Ács Balázs a Judo Országos Diákolim-
pia Döntõjében elért I. helyezésért
8. Erõs Ditta Rebeka az Országos
Ferenczy György Zongoraverseny III. dí-
jáért
9. Erõsné Máté Éva felkészítõ tanár

DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS
ISKOLA GRUNDSCHULE
1. Mácz Andrea a Nemzetközi "Kenguru"
matematika verseny II. helyezéséért
2. Schöck Gyula Csanád az Apáczai Ki-
adó és a Szivárvány gyermeklap által
hirdetett Mesemondó Verseny országos
döntõjében elért I. helyezésért
3. Müller Jánosné felkészítõ tanár Mácz
Andrea és Schöck Gyula Csanád felkészí-
téséért
4. Görgei Anna a Kálti Márk Történelem
Tesztverseny I. helyezéséért
5. Klézli Mária felkészítõ tanár
6. Fülöp Áron az Országos Német Nyelvi
Tesztverseny III. helyezéséért, az Orszá-
gos Arany János Magyar Nyelvi Verseny
I. helyezéséért
7. Dr. Támuly Józsefné felkészítõ tanár
8. Mozolai András az Országos Német
Nyelvi Tesztversenyen elért II. helyezésért
9. Prischetzkyné Márkus Emõke felkészí-
tõ tanár
Fülöp Áron és Mozolai András felkészíté-
séért
10.  Nagy Olivér a zombai Országos
Évadnyitó Kerékpáros Verseny III. helye-
zéséért, a 17. Tour De Gyömrõ kerékpá-
ros verseny III. helyezéséért
11.  Balogh Sándor felkészítõ edzõ
12.  Bogár Péter a Teleki Pál Országos
Földrajz-Földtan Verseny III. helyezéséért
13.  Zalakovicsné Kovács Klára felkészítõ
tanár
14.  Kasó Ferenc Áron az Országos Diák-
olimpián Miskolcon Judo Sportágban el-
ért III. helyezéséért
15.  Patyi Károly felkésztõ edzõ a Babits
Mihály Általános Iskolából Geng Dániel
és Ács Balázs, a Dienes Valéria Általános
Iskolából pedig Kasó Ferenc Áron felké-
szítéséért
16.  Ihos Gábor a miskolci Országos Di-
ákolimpián Judo Sportágban szerzett III.
helyezéséért
17.  Erdélyi Zoltán az Atlétika Serdülõ Egye-
sületi Csapatbajnokság II. helyezéséért
18.  Halmai Balázs az Atlétika Serdülõ
Egyesületi Csapatbajnokság II. helyezésé-
ért
19.  Tamás Bence a Gerelyhajítás Serdülõ
Országos Bajnokság I. helyezéséért

A Gerelyhajítás Téli Dobó Országos Baj-
nokság II. helyezéséért
20.  Az iskola III. korcsoportos lány ko-
sárlabda csapata az Országos Diákolim-
pián elért III. helyezésért
21.  Stierné Jankovics Mária felkészítõ ta-
nár a kosárlabda csapat felkésztéséért

5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA 
1. Hunyadi Bence a bajai Nemzetközi ju-
do verseny serdülõ korcsoportjának I. és
II., a siklósi Nemzetközi Tenkes Kupa I., a
paksi Nemzetközi Atom Kupa I., a szek-
szárdi OB III., a miskolci Országos Csa-
patbajnokságon szerzett I., valamint a
bajai Országos Diákolimpián elért III.
helyezéséért
2. Dávid Gitta a Bókay Árpád Országos
Biológiaverseny II. helyezéséért
3. Szoboszlai Edit felkészítõ tanár
4. Elblinger Éva a KISOKOS országos le-
velezõs matematika versenyen 2007-ben
elért I. és 2008-ban megszerzett III. helye-
zésért
5. Pál Tibor felkésztõ tanár
6. Király Éva Friderika a Közlekedésbiz-
tonság gyermekszemmel c. országos rajz-
pályázat I. helyezéséért, az Illyés Gyula
születésének 105. évfordulójára rendezett
megyei rajzpályázat II. helyezéséért, a
XVII. Nemzetközi Polgárvédelmi Nap
megyei rajzpályázatának különdíjáért
7. Gyulainé Vadász Ágnes felkésztõ tanár
8. Dávid Donatella a Bókay Árpád Or-
szágos Biológiaverseny II. helyezéséért
9. Szabó Tamásné felkészítõ tanár
10.  Kun Krisztián az Országos Gyermek
Csapatbajnokságon atlétikában elért II.
helyezésért
11.  Scherer Tamás felkészítõ tanár a
Dienes Valéria Általános Iskolából Erdé-
lyi Zoltán, Halmai Balázs és Tamás Ben-
ce, az 5. Számú Általános Iskolából pedig
Kun Krisztián felkészítéséért
12.  Märcz Péter a Diák Országos Judo
Csapatbajnokságban Miskolcon elért I., a
solti Serdülõ Regionális Diákolimpián el-
ért III., a XX. Nemzetközi Budapest Ku-
pán megszerzett III., a paksi Atom Ku-
pán elnyert I. helyezésért
13.  Märcz Tamás a Diák Országos Judo
Csapatbajnokságban Miskolcon elért III.,
a miskolci Diák "C" Országos Diákolim-
pián elért I., a siklósi Diák "C" Magyar
Köztársaság Kupán megszerzett I., a Ma-
gyar Köztársaság Kupa II., a solti Diák
"C" Regionális Diákolimpia II., a XX.
Nemzetközi Budapest Kupán elért III., a
paksi Atom Kupa I. helyezéséért.
14.  Szepesi József felkészítõ edzõ
A Dienes Valéria Általános Iskolából Ihos
Gábor, az 5. Számú Általános Iskolából
pedig Märcz Péter és Märcz Tamás felké-
szítéséért.
15.  Sümegi Tekla, a TITOK német nyelvi
verseny országos döntõjében elért II. he-
lyezésért
16.  Rácz Nóra felkészítõ tanár
17.  Kiss Máté a Kerékpár Országos Baj-
nokságon és az Országos Kerékpár Diák-
olimpián elért III. helyezéseiért
18.  Steig Gábor felkészítõ edzõ

SWING MAZSORETT
ÉS TÁNC EGYESÜLET
1. Valkay Alexandra, Palkovics Erika,
Tarr-Bera Ramóna, Csizolszki Eszter, Ja-
kab Réka, Kapéter Dóra a "Táncol a vár"
Országos Mazsorett Verseny
miniformáció/senior kategóriájában el-
ért III. helyezésért
2. Huszárikné Böröcz Zsófia felkészítõ
tanár
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XII. Emlékezések,
évfordulók
Január- november

Esztergommal és Pécs városával karöltve
gazdag programmal emlékezett Szekszárd
város nagy szülöttére, Babits Mihályra szü-
letésének 125. évfordulóján. A nyitó rendez-
vényre Szekszárdon a Mûvészetek Házá-
ban került sor. Májusban a PTE Illyés Gyu-
la Fõiskolai Karán Nemzetközi Babits-
konferenciával, júniusban a Múzeumok
éjszakáján a vármegyeháza udvarán ze-
nés irodalmi esttel és koncerttel, valamint
a Léleképítõn dr. Hegedûs Loránd püspök
Babitsot megidézõ elõadásával rótta le tisz-
teletét a hálás utókor. 
Szeptember Babits Emlékhét programjá-
nak kiemelt szervezõi a PTE Illyés Gyula
Fõiskolai Kar, Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, Babits Mihály Mûvelõdési Ház,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti Egyesület,
Szekszárdi Borrendek Kht. 
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és a Mû-
vészetek Háza névadója emlékének a Ma-
gyar Festõk Társaságával közösen szerve-
zett V. Festészeti Triennáléval adózott,
amely augusztus 20-tól november 8-ig volt
megtekinthetõ, és az ország 65 alkotómû-
vésze vallott saját mûfajában és stílusá-
ban Babits szellemiségérõl. 
A gazdag programban Esztergom-Szek-
szárd hajóút, költõk és korok konferencia
és Babits estéi szerepeltek.
A rendezvénysorozatot a felújított Babits
házi kiállítás megnyitója, majd a Babits
Mihályt a város díszpolgárává avató ün-
nepi közgyûlés zárta.

Január 24.

Csengey Dénes (1953-1991) író, költõ, poli-
tikusra emlékezve az MDF Megyei Szerve-
zete szülõházának, a Szekszárd Rákóczi
u. 20. számú épületnek a falán emléktáb-
lát helyezett el.

Március 15.

A hagyományoknak megfelelõen zajlott
március 15-e megünneplése, a Béla téri
rendezvény mûsorát a Babits Mihály Álta-
lános Iskola növendékei adták. Utána az
alsó- és az újvárosi temetõben megkoszo-
rúzták a 48-as hõsök síremlékeit.

Április 8. 

Csengey Dénes író, politikus korai halálá-
ról emlékeztek barátai, tisztelõi, megko-
szorúzták a sírját a szekszárdi alsóvárosi
temetõben. Jelen voltak Ferenc Melinda
(feleség), dr. Dávid Ibolya, dr. Say István és
Kónya Imre. 

Április 19.

Rozsnyai Mátyás 175 éve született és Szek-
szárdon dolgozott. Sakkíró, gyógyszerész,
borász, fényképész emléktábláját a róla el-
nevezett utcában avatták. 

Június 4.

A hagyományoknak megfelelõen a Béla
király téri 48-as emlékmû, egykori ország-
zászló elõtt zajló trianoni megemlékezés
programján beszédet mondott Wittner
Mária országgyûlési képviselõ és Horváth
István polgármester.

Július 13.

A Szekszárdi Izraelita Hitközség megemlé-
kezést tartott a Mûvészetek Házában, a
volt szekszárdi zsinagógában, és az elõtte
lévõ Holocaust emlékmûnél. 

Július 26.
Születésnapja alkalmából, az alsóvárosi te-
metõben, sírjánál emlékeztek családja, bará-
tai, tisztelõi Baka István költõre, íróra: egyik
versével (Németh Judit), méltató beszéddel
(Gacsályi József) és Kis Pál István költõ erre az
alkalommal írt saját versével és virágokkal.

Szeptember

Az 5. számú Általános Iskola 1983. õszén
nyitotta meg kapuit. Az intézmény 2008.
õszén a 25. éves jubileumot tartalmas, érde-
kes rendezvénysorozattal tette emlékezetes-
sé. A Jubileumi Hét programjában helyet
kapott az elsõ évfolyamosok Mazsolaavató
ünnepsége, a városi szövegalkotó-, vers-
mondó-, kommunikációs, rajz-és origami
verseny, sportnap, valamint Jubileumi Gá-
la az iskola tanulóinak produkcióival.

Október 6.

Az Aradi Vértanukra a Comenius Általá-
nos iskola tanulói emlékeztek mûsorral a
'48-as emlékmûnél, majd a városi képvise-
lõk, a Polgármesteri Hivatal, a helyi isko-
lák, valamint a Szent György Lovagrend
és a szekszárdi Magyar Gárda tagjai ko-
szorúkat helyeztek el az emlékmû elõtt.

Október 14.

Megalakulásának 25. évfordulóját ünne-
pelte a szekszárdi Holló Együttes, név sze-
rint: Ritter Péter, Sili Károly, Fenyvesi Fe-
renc és Kovács Gábor. A gyerekeknek aján-
lott koncertjeik címe is figyelmet érdemel:
Jelmezes vándor-muzsikusok, Micimackó
és barátai, Hampelmann. Népszerû a fel-
nõtteknek szánt a Bor legendája is. A jubile-
umot a Mûvészetek Házában ünnepelték.

Október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc
52. évfordulójára emlékezést a város, a ki-
alakult hagyományokat követve, a Pol-
gármesteri Hivatal dísztermében kezdte a
POFOSz Megyei Szervezetének ünnepi
megemlékezésével. Ezt követõen az elõtér-
ben megkoszorúzták az emléktáblát. Az
'56-os emlékmûnél dr. Pálos Miklós a me-
gyei közgyûlés elnök-helyettese mondott
ünnepi beszédet, és a Garay János Gimná-
zium tanulói mûsorral tisztelegtek. Az
egyházak áldását követõen koszorúzással
zárult a megemlékezés

November 1o.

Gerse Józsefre a Garay Gimnázium taná-
rára, kórusának volt vezetõjére és több
más szekszárdi kórus karnagyára emlé-
keztek halálának évfordulóján, a Garay
Gimnázium Dísztermében volt tanítvá-
nyai, kollégák, barátok, a család és a rá
emlékezõ kórusok: a Dienes Valéria, a
Kolping iskola, Kelemen Endre Középisko-
la, a Garay Általános iskola kórusa és ter-
mészetesen a Garay Gimnázium és a
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus. Zongorán
közremûködött Lányi Péter zongoramû-
vész és Lozsányi Soma, számos orgona-,
zongoraversenyen díjat nyert tanuló.

November 16.

Az Illyés-napok keretében turisztikai kon-
ferenciával ünnepelte a Magyar Tudo-
mány Napját a PTE Illyés Gyula Fõiskolai
Kara. Ekkor tartották az Illyés ünnepséget
és koszorúzták meg a költõ szobrát a fõis-
kola elõtti parkban.

November 26-28.

A Babits Mihály Általános Iskola fennállá-
sának 50., névadójának 125. születésnap-
ját nagyszabású rendezvény sorozattal ün-

nepelte. Részt vett Babits István, a költõ
unokaöccse, valamint az iskola hajdani ne-
velõi és diákjai. Az ünnepélyes megnyitót
dr. Haag Éva alpolgármester, dr. Csötönyi
Sándor (MÖSZ elnöke és NÖSZ alelnöke),
valamint dr. Braun Márton EU Gazdasági
Bizottságának elnöke nyitotta meg.

November

A Liszt Ferenc Társaság - Husek Rezsõ által
létrehozott- szekszárdi csoportja idén is meg-
emlékezett a 125 éve született nagy zeneköl-
tõrõl a Mûvészetek Házában. Felhangzott a
BACH prelúdium és fuga, Liszt Ferenc legis-
mertebb orgonamûve, most Lozsányi So-
ma gimnáziumi tanuló elõadásában. Zá-
rásként Brahms G-mol prelúdium és fugá-
ját hallhatta a közönség Deák László orgo-
namûvésztõl. Velük együtt Lozsányi Tamás,
Barsi Balázs, Grósz Zsuzsanna, Husek Re-
zsõ, majd Müller Beáta és Klézli János tették
emlékezetessé az estet. A mûsort - a szép ver-
sek között - Csötönyi Lászó ismertette.

December 12.

Tisztelõi és volt ismerõsei, rokonai - Rühl Gi-
zella kezdeményezésére - Szabó Dezsõ festõ-
mûvész sírjánál koszorúztak, és emléktáb-
lát avattak annak a Kölcsey lakótelepi ház-
nak a falán, ahol a mester élt és dolgozott.

December 19. 

Az év utolsó közgyûlésén a város gazdasá-
gi és társadalmi életében meghatározó
szerepet játszott/játszó 22 értékteremtõ
kerek évfordulót betöltõ polgárt köszöntött
Horváth István polgármester és dr Haag
Éva alpolgármester. 
A 90 éves dr. Mártonfai Adorjánnét, a 85
éves Fekete Irént, a 80 éves Márkvárt Já-
nost, a 75 éves Boda Ferencet, Hradek Ká-
rolyt, Márton Ferencet, dr. Nedók Pált, a 70
éves Kaczián Jánost, Póla Károlyt, dr. Só-
lyom Bódogot, a 60 éves Csík Antal
Attilánét, Elekes Eduárdnét, Krasznainé
Skoda Klárát, Pék Jánosnét, Balogh Jenõt,
dr. Hadházy Árpádot, Kocsis Imre Antalt,
Laczkó Lászlót, Mészáros Pált, Módos Ernõt,
Teszler Vendelt és Vesztergombi Ferencet.

XIII. Neves halottaink
Január - február

Mayer Rezsõ (Dég, 1923. április 30. - Szek-
szárd, 2008. február 4.)
Gyõrben szerzett textiltechnikus végzettsé-
get, majd édesapja dégi üzemében dolgo-
zott. 1945-tõl ugyanott szövetkezeti ügyve-
zetõ. 1953-ban a Szekszárdi Textil Nagyke-
reskedelmi Vállalt osztályvezetõje, instruk-
tor. 1961-1983 között a Tolna Megyei Nép-
bolt Vállalat szakszervezeti titkára. Szá-
mos szakmai és érdekvédelmi szervezet,
bizottság tagjaként, 1993-tól a Nyugdíjas
Szervezetek Tolna Megyei Szövetségének
elnökeként végzett lelkiismeretes, hasznos
érdekvédelmi tevékenységet. 1994-tõl a
szekszárdi izraelita hitközséget vezette.
Számos kitûntetést kapott.

Február 18.

Elhunyt a városához és almamáteréhez
mindvégig hû dr. Joó Ferenc (Szekszárd,
1920. október 13. - Szekszárd, 2008. febru-
ár 18.), aki az Alsóvárosban született, a
Garay János Gimnáziumban érettségi-
zett, jogi diplomáját Pécsett szerezte. A
pénzügyminisztériumban induló pályá-
ját a háború és az új rendszer kettétörte.
Osztályidegenként a Goldbergerben ud-
vartakarítóként újrakezdõ fiatalember a
szövõsor vezetõjeként és kitüntetett szta-

hanovistaként fejezte be textilgyári tevé-
kenységét. Tevõlegesen részese volt az
1956-os forradalomnak , ezért Ausztriába
kellett menekülnie. Ezt követõen nyugdí-
jazásáig az IBM megbecsült alkalmazott-
jaként Bécsben élt. A Garay Gimnázium-
ban elõször a gazdasági ismeretek oktatá-
sát támogatta, majd feleségével százezer
eurós alapot létesített a tehetséges tanulók
jutalmazására. A szekszárdi ifjúságnak
ajánlotta a város-központban felállított
Háry-szobrot, Farkas Pál szobrászmûvész
alkotását. Tevékenységéért Pro Urbe Szek-
szárd és a Garay Emlékérmet kapott.

Augusztus 15.

Császár József (Debrecen, 1935. május 9. -
Szekszárd, 2008. augusztus 15.) A Garay
Gimnáziumban tett érettségit követõen
bérelszámoló, majd statisztikusként dol-
gozva szerzett technikusi végzettséget. Ka-
tonaévek után a tanács tervosztályán dol-
gozott. 1964-ben közgazdász diplomát
szerzett. 1965-tõl Szekszárd Város Taná-
csának elnöke, majd a Megyei Tanács ál-
talános elnökhelyettese, 1982-1988 között
Tolna Megye Tanácsának volt az elnöke.
1995-ben a Kereskedelmi- és Hitelbank
igazgatójaként vonult nyugdíjba. A taná-
csi közigazgatásban töltött évei alatt sokat
fejlõdött a város és a megye is. Szekszár-
don 300-400 lakás épült, ipari üzemek te-
lepültek ide. Korszerûsödött az egészség-
ügyi- szociális és kulturális intézményhá-
lózat. Gazdagodott a városi infrastruktú-
ra. Jelentõs szerepe volt a bezons-i testvér-
városi kapcsolat létrehozásában.

December 2.

Mozolai János (Decs, 1931. augusztus 26. -
Szekszárd, 2008. december 2) 1950-ben
érettségizett a Garay János Gimnázium-
ban, majd a testnevelõ tanári diploma meg-
szerzését követõen 1954-ben kezdett dolgoz-
ni egykori iskolájában. Ez volt az elsõ és
egyetlen munkahelye. Kiváló testnevelõ ta-
nár, szakfelügyelõ, sikeres atlétikai edzõ or-
szágosan is elismert szaktekintély volt. Igé-
nyes, a minõséget midig fontosnak tartó
szakember, aki a tehetséggondozást ugyan-
olyan fontosnak tekintette, mint az egészsé-
ges életmódra nevelést. Az 1980-as években
a Magyar Rövidtávfutó Válogatott edzõje is
volt. Számos sportot irányító bizottság szer-
vezõjeként sokat tett a megye sportéletének,
növeléséért. Eredményeit több állami és me-
gyei kitüntetéssel is elismerték. 1992-ben vo-
nult nyugállományba. Iskolája 1994-ben a
Garay éremmel jutalmazta. 

Október

Dr. Pósta Bekény életének 92. évében
hunyt el. A Tolna megyei Kórház Urológiai
Osztályának megalapítója és nyugalma-
zott osztályvezetõ fõorvosa, érdemes orvos
. A Magyar Urológusok Társaságának volt
elnöke, a Magyar és az Osztrák Urológu-
sok Társaságának örökös tiszteletbeli tag-
ja, a Munka Érdemrend Arany fokozata, a
Pro Urbe Szekszárd Emlékérem és az Illyés
Gyula Emlékplakett tulajdonosa. Nem
Szekszárd szülötte, de egész munkássága a
megyeszékhelyhez kapcsolódott.

Szekszárd, 2009. június 22.

Dr. Dobos Gyula   Dr. Gesztesi Tamás
Póla Károly, az Aranykönyv szerkesztõ
bizottságának tagjai.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyûlése 142/2009.
(VI.25.) szekszárdi öh. számú határozatá-
val a 2008. évi aranykönyvet jóváhagyta.
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A rejtvény megfejtését 2009. szeptember 1-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap,
Polgármesteri Hivatal, Szekszárd, Béla király tér 8.
Augusztus 9-ei rejtvényünk helyes megfejtése: "A fényözön tányéronként kimérve gõzöl az út hosszában"
(Ágh István: Napraforgó)
A helyes megfejtõk közül könyvet nyert:  Seres Lajos, Tevel, Dorogi u. 312. és Fodor Zsófia, Barátság
u. 14. A könyveket postán küldjük el a nyerteseknek.

V alami biztatót, reményt keltõt szeretnék mon-
dani ebben a mostani eléggé ingatag és bi-

zonytalan helyzetben. Valami olyasfélét, mint ami-
lyent egy réges régi bakának mondhatott a rövidke
kimenõjét kellemesen eltölteni kívánó csinoska cse-
lédlány: "- Pista, nincs rajtam bugyi." Egyelõre azon-
ban az a nagy helyzet, hogy a jelenlegi bel- és külpo-
litikai és gazdasági viszonyok nem teszik lehetõvé
még azt sem, hogy a rendkívül jóságos és kívána-
tos cselédlányhoz hasonlatosan valamiféle olyan
dolgot tudjak közölni önökkel (nagyon kedves és tü-
relmes olvasóim), ami legalább akkora örömet tud
okozni önöknek, mint a kis cselédlány kissé elkap-
kodott, hiányosra sikeredett öltözködése az ereje tel-
jében lévõ bakának, anno valamikor. Rossz hírek-
kel, fejleményekkel viszont az én szerény közremû-
ködésem nélkül is bõven el vannak látva, hála az
országunk és a világunk felelõtlenül felelõs és fõleg
rettenetesen zseniális politikai és gazdasági vezetõ-
inek. A Világbankról és úgy általában a pénzinté-
zetekrõl már nem is beszélve, amelyeknek irányítói
a "pénzügyi guruk" önzetlen és jótékony közremû-
ködésével a nap 24 órájából min. 28 óra megfeszí-
tett munkával próbálják stabilizálni a nagyon elhú-
zódó és iszonyatosan elmélyülni látszó veszélyesen
instabillá váló helyzetet.

É n minden lehetséges és lehetetlen helyzetre, eset-
re felkészülten, akár az ezredmásodperc tört

része alatt kész vagyok világgá kürtölni, ha csak a
leghalványabb pislákoló reménysugaracskákat is
észlelem hazánk egyre borúsabbá váló pénzügyi
(gazdasági), társadalmi életének képzeletbeli - ám-
bár nagyon is valóságos - rettenetesen vaksötét ho-
rizontján. /Hû! Ennek a megfogalmazásnak azért
van némi esélye (az álszerénységet most egy kicsit
tegyük talonba), hogy iskolapéldaként bekerüljön
valamelyik épp most induló újságíróképzõ tanfo-
lyam tananyagába!/

S zóval, pillanatnyilag csak olyan csekély meny-
nyiségû biztató szóval tudok szolgálni minden

érdeklõdõ számára, mint amennyivel Major Tamás
az 1960-as években Raksányi Gellértnek (Kutyu-
nak), aki hiába próbált tõle fizetésemelést kicsikar-
ni, de legalább valami biztató szót kért tõle. Major Ta-
más felállt a székébõl és ugrándozva tapsolni kez-
dett: "- Hajrá, hajrá, Raksányi!!" Én sem tehetek mást,
mint hogy mindenkinek drukkolok. Tiszta szívbõl.

Bálint György Lajos

VASÁRNAPI REJTVÉNY
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Vendégem a Belvárosi Kávéházban egy férfi és egy nő. Bodony Iván,
az Őszinte Szó Lélekvédő munkatársa és Biró Beáta, a Lelkiposta
Internetes Lélekvédő stábvezetője. Randevúnk mottóját ők maguk
hozták, mely szerint szolgálnak, s amely szolgálat e rövid interjúnál
sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. “Életed legfontosabb pillanata
a jelen pillanat, legfontosabb embere, akivel most kell leülnöd be-
szélgetni. Legfontosabb tette a szeretet.” (Echart mester, 1328)

Egy férfi:
Bodony Iván

Egy nõ: 
Biró Beáta

- Hol, mikor és ki indította el az
Õszinte szó lélekvédõ szolgálatot?

- Dér Zsuzsanna indította el 1987-
ben a Mentálhigiéniás Mûhelyt a Mû-
velõdési Házban. A felhívás felkeltette
az érdeklõdésemet, elvégeztem az egy
éves képzést, amelyet pécsi pszicho-
lógusok tartottak. Mi, akik részt vet-
tünk a képzésen, úgy gondoltuk, a ta-
nultakat hasznosítva egyesületet alakí-
tunk, így 1990-ben kezdtük a tevé-
kenységünket. A szolgálat hétfõn (fia-
taloknak), kedden, szerdán és csütör-
tökön, 16.30 és 19.30 között várja a
bajba jutott, problémával élõ embere-
ket. Jómagam szerdai napokon ügye-
lek, s hogy egy-egy klienssel hány al-
kalommal találkozom, azt õ dönti el.
Akik megkeresnek, segítségre van
szükségük, mert a múltban történt va-
lami, ami meghatározza jelenüket. 

- Mindig a múltban kell keresni az
okokat?

- A gyökeret. Hiszen a múltunkat, a
gyermekkorunkat egész életünkben
hordozzuk magunkkal. A múltban ta-
nultunk mindent, ami szerint élünk.

- Mondanál erre egy példát?
- Régi esetet említenék. Harmadik

alkalommal volt férjnél a hozzám se-
gítségért forduló, amikor a beszélge-
tés során kiderült, hogy mindhárom
férje alkoholista, mint ahogy az édes-
apja is az volt. Ezt a terhet gyermekko-
ra óta cipelte, és benne élt egy olyan
helyzetben, amit nem látott tisztán.
Azt hitte, hogy párjait meg tudja men-
teni az alkoholizmustól. Fél év után
magának kellett rájönnie, hogy mi-
lyen helyzetben van, s továbbgondol-
ni azt. Adler azt mondja: “ha az egyik
út nem visz ki a problémából, akkor
másik utat kell keresni". Szerencsére a
kliensem megtalálta a másik utat... 

- Elõfordul, hogy valaki önmagát hi-
báztatja házasságának megromlá-
sáért, munkahelyi konfliktusokért,
gyermekének rossz útra tévedésé-
ért, vagy mindig más a hibás? 

- Minél inkább mást hibáztat valaki,
annál bizonytalanabb õ maga, saját

magában. Könnyebb takargatni a sa-
ját hibáját, gyengeségét a másik hi-
báztatásával. Az a feladatom, hogy
ilyenkor elõhozzam a benne lévõ
erõt, megoldásra való képesség építé-
sét, hogy lássa és felvállalja magát,
hogy tisztában legyen saját értékeivel.
Van egy kulcsszó: felelõsség. Egy lel-
kében gyermek maradt felnõtt más-
tól várja a megoldást, bizonytalan, bá-
tortalan. A magára találás a magában
való hit már elindulás a megoldás felé. 

- Többször elhangzott a szó: szol-
gálat…

- A mi tevékenységünk az. Ha a se-
gítségért hozzám fordulónak hiteles
vagyok, akkor az számomra megtisz-
teltetés. S természetesen a probléma
megoldásához való segítségnyújtás si-
kerélmény mindannyiunk számára,
akik ezt a szolgálatot vállaltuk. 

- Szociális munkás szakot végeztél,
és pedagógusként dolgozol a szek-
szárdi I. számú Gyermekotthon-
ban. Gyönyörû, nehéz hivatás ez,
és hozzá a szolgálat. Mivel töltõdsz
fel, hogy másoknak segíteni tudj?

- A feleségemet az Õszinte szónál
ismertem meg. Két fiúnkkal Faddon
élünk, így ha nincs pénzünk, akkor is
nyaralunk. Kevés szabadidõmben szí-
vesen futok, olvasok, de nagyon sze-
retek csak úgy szemlélõdni, s a felesé-
gem ehhez biztosítja a nyugalmat.

- Mikor alakult meg a Lelkiposta In-
ternetes Lélekvédõ Szolgálat, hogy
mûködik, hányan és kik fordulnak
hozzátok segítséget, tanácsot kérve?

- Két éve alakultunk, és évente át-
lagban száz levelet kapunk. Érdekes,
hogy ötször annyi nõ - fõleg a közép-
korosztályból - keres meg bennünket,
mint férfi. A levélírók 80%-a megadja
a nevét, a többi anonim marad. Ez az
arány számunkra nagyon megtiszte-
lõ, a bizalom jeleként értékeljük. A je-
lenlegi stáblétszám 7 fõ, amely elegen-
dõ ahhoz, hogy a vállalt szolgálatot el-
lássuk. Munkatársaink az egy adott
napon érkezett levelekre 72 órán be-
lül válaszolnak. A stáb minden tagja
lát minden beérkezõ levelet, és a vála-
szokat is. Egymástól segítséget, taná-
csot tudunk kérni, akár szakmailag,
akár technikailag. Minden ügyelõnek
biztosított a nyugodt munkakörül-
mény, és nagyon körültekintõen já-
runk el, hogy más ne férjen hozzá a le-
velekhez. Elkészült a lelkiposta új
honlapja (www.lelkiposta.hu), mely-
ben informatikusunk és a stáb aktí-
van részt vállalt, e-mail címünk pedig
az sos.lelkiposta@gmail.com. Új szol-
gáltatást indítottunk el a nyár elején: a
Fórumban elõzetes regisztráció után
bárki hozzászólhat egy adott témá-
hoz, amit mi fogunk felvetni, illetve
moderálni. Olyanokra gondoltunk,
mint magány, depresszió, homosze-
xualitás, stb. A moderátor nem vesz

részt a "beszélgetésben", csak arra
ügyel, hogy a hozzászólások a témá-
hoz kötõdjenek, és kultúrált legyen a
hangnem.  Új honlapunkon tervez-
zük egy könyvajánló bevezetését, va-
lamint olyan linkeket is megjelení-
tünk, amelyek profilja hasonló a mi
témáinkhoz. 

- Melyek a leggyakoribb problé-
mák, milyen esetekben kérnek tõle-
tek legtöbben segítséget?

- A leggyakoribbak a párkapcsolati
problémák: a depresszió, a féltékeny-
ség, a magány, a munkanélküliség, de
válással, szexuális problémákkal, ön-
bizalomhiánnyal, öngyilkossági haj-
lammal, alkoholizmussal - és még so-
rolhatnám - is fordulnak hozzánk. Val-
lási és politikai kérdésekben viszont
nem foglalunk állást.  A világ bármely
országából elérhetõek vagyunk, de
csak magyar nyelven kommuniká-
lunk. A szolgáltatás ingyenes. 

- A lelkiposta internetes szolgálat
stábjának vezetõje vagy. Kik segí-
tik a Te szolgálatodat?

- A tanfolyamot 2004-ben végez-
tem el, és éppen Bodony Iván volt a
trénerem, akinek nagyon sokat kö-
szönhetek. Akihez mi fordulhatunk,
egy-egy bonyolultabb, több megköze-
lítést igénylõ eset megbeszéléséhez,
az a Supervisor, név szerint Kitanics
Márk szakpszichológus, aki abban se-
gít minket, hogy miképpen közelít-
sük meg az adott problémát. 

- Könyvtáros a fõ foglalkozásod, a
Tolna Megyei Kórház könyvtárá-
ban dolgozol, így az olvasás napi
"pihenésed". S a többi szabadidõd?

- A szolgálat kitölti a maradék sza-
badidõmet. Szerencsére a párom pe-
dagógus, jó társam és barátom, aki
megérti ezt. A családom nagyon ösz-
szetartó, ezzel nagy érzelmi biztonsá-
got adnak számomra. Ami igazán pi-
hentet, az az éneklés - a Galigarda kó-
rus tagja vagyok - és a futás. Nagyon
fontosnak tartom a testi és lelki egész-
ség egymásra hatását, ezért sokat tú-
rázunk a párommal a szabadban.Lelkünkre hatnak: a munkájuk szolgálat
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„Mindenkinek oka van olyannak lennie, amilyen”
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Olimpikonok is asztalhoz álltak
Magas volt a nívó a Fáklya SE hagyományos nemzetközi versenyén

Megtelt a Kelemen Endre közép-
iskola tornaterme a Fáklya SE
hagyományos nemzetközi moz-
gássérült asztalitenisz verse-
nyén. Igaz, a bietigheimiek ezút-
tal nem tették tiszteletüket, de
az erdélyiek soha nem látott lét-
számmal érkeztek a megmérette-
tésre.

Bálint György

A székelyudvarhelyiek és a kolozsvá-
riak ráadásul elhozták a román váloga-
tottban is szóhoz jutó menõiket, így
aztán fel volt adva a lecke a szekszár-
di és más városokból érkezõ verseny-
zõknek, ha ott akartak lenni az elsõ
háromban. Mintegy nyolcvan moz-
gássérült sportoló küzdött meg egy-
mással a két nap során természetesen
a saját kategóriájában. Nagy érdeklõ-
dés övezte a záró napon a nyílt kate-
gória küzdelmeit is, ahol a verseny-
zõk a saját kategóriájukban, de sérült-
ségi fokuktól függetlenül mérték ösz-
sze tudásukat.

Magas színvonalú, nagy csatákat
hozó finálékat láthattak az érdeklõ-
dõk. Az egyik férfi kategóriában egy
román versenyzõ csapott össze a pé-
csi Varga Péterrel. A mozgássérült
pingpongosok "nagy Petijének" gye-
rekkora óta hiányzik térd alatt az
egyik lába, amit mûvi helyettesít,
ellenfelének pedig az egyik keze.
Droppolások, remek közbeütések jel-
lemzik a magyar játékát a profikra em-
lékeztetõen pörgetõ, támadóbb stílu-
sú román ellen. Jogosan csattan a taps
egy-egy labdamenet után. "Láb és kéz
nélkül így játszani, hát!". Mindezt a
2004-es athéni olimpia hetedik helye-
zettje, a mezõny legkomolyabb sérült-
ségi fokú versenyzõje, a kerekes szé-
kes Kaiser János is elismerte. A Szek-
szárdon "csak" döntõs parasportoló
nem udvariasságból dicséri a rendez-
vényt: "Egyre kevesebb az országos
bajnokságok mellett a komoly meghí-
vásos verseny. A szekszárdi viadal hé-
zagpótló, ilyen nagy létszámú erõs
mezõnyre egyáltalán nem számítot-
tam. Csak gratulálni tudok a szerve-
zõknek.

Peches Wittingerné

Erõs mezõny ide vagy oda, az esé-
lyes "fáklyások" most is kitettek magu-
kért. A hölgyeknél a hagyományos si-
kerember, Wittinger Jánosné nagyon
akart nyerni, de a döntõben már az
addigi menetelés után ritkán elõfor-
duló peches módon - három alkalom-
mal is az õt sújtó csuszával - vesztett az
enyhén sérült álló kategória küzdel-
mei során. Sovány vigasz, hogy tavalyi
legyõzõjének az elõcsatározások so-
rán visszavágott…

- Igazán sajnálom, mert a román el-
lenfél kézsérülése az enyémhez képest
jóval enyhébb volt, és a sors is õt segí-
tette. Engem a tenyeres ütéseknél a sé-
rülésem gátolt, míg a kolozsvárinak
ilyen gondja nem volt. A párosban er-
délyi ellenfelünk egyértelmûen jobb
volt, a vegyes párosban pedig elõször
indultam enyingi partneremmel, így
az összeszokottság hiányában a negye-
dik hely nem is rossz - értékelt Wittin-
gerné, aki a tõle megszokott kemény,
agresszív játékot most is elõvezette.

Sebestyén nyerte
az “ülõ ötöst"

Ha Fáklya és Sebestyén András, ak-
kor azért - legyen akármilyen magas
színvonalú a verseny -borítékolható
legalább egy elsõség. Az egyik lábát el-
vesztõ roppant értelmes, szimpatiku-

san szerény fiatalember a saját kere-
kes székes kategóriájában most is vil-
logott. Az ülõ V. kategóriában a romá-
nok legjobbja sem tudta megállítani
Andrást, aki egy budapesti rivális és
egy másik román legyõzésével diadal-
maskodott hazai pályán, aminek job-
ban örült, mint más alkalmakkor.

- Sokat fejlõdött a két erdélyi klub
mind az edzésmunkában, mind a fel-
tételek területén, így a mostani gyõ-
zelmem értékesebb.

- Kategóriádban minden túlzás
nélkül a legjobbak között vagy. Nem
érintett meg a válogatottság szele, a
világversenyek, az olimpia?

- Jó lenne, de nem török ilyen babé-
rokra. A világranglista versenyekre
mindenki a saját pénzébõl utazik, és
ha jó eredményt érsz el, akkor egy-egy
világversenyt finanszíroz a szövetség.
További gond, hogy a szabályok alap-
ján elõfordulhat, hogy olyan ellenfél
jut nekem, aki nem székben ül, ha-
nem állva játszik. Erre valahogy nem
tudnék ráállni az edzésmunkában. Jó
nekem a jelenlegi helyzet, az, hogy
most már évi 16-18 hazai és nemzet-
közi versenyen részt tudok venni.
Több távollét már megviselne, a csa-
lád rovására menne.

- Apropó, hogy sikerült a nyílt kate-
gória, ahol alacsonyabb sérültségi fo-
kú sportolókkal kellett felvenned a
küzdelmet?

- Sikerülhetett volna jobban is.
Többet hibáztam a kelleténél, s ezek
inkább rajtam múltak, mint az ellen-
félen. Ezúttal csak negyedik lettem,
jóllehet a papírforma alapján talán
nyernem kellett volna. Már csak azért
is, mert a gyõztes a kategória küzdel-
mei során megvertem. Nincs két egy-
forma nap…

Sebestyén András a klubéletben is
aktívan részt vesz. Nagy-nagy segítõje
a szervezésben, a szponzorszerzés-
ben, a versenyrendezésében Márton
Istvánnak. Az elnök olyannyira elfog-
lalt volt a két nap során, hogy játékra
egyáltalán nem gondolhatott, noha le-
hetett hiányérzete miatta. Az, hogy
érem, oklevél és ajándékhegyek talál-
tak gazdára ilyen mennyiségben, az a
mozgalom, a parasport ügye mellé ál-
ló helyi szponzorok nagylelkûség-
ének köszönhetõ. Konkrétan a név-
adó Három Dómõrnek, a Tagex Hun-
gária Kft-nek, az Alfa Novának, a Sió-
Trans Kft-nek, a Sportszövetségek
Szövetségének, a Fogyatékos Sporto-
lók Nemzeti Szövetségének, a megyei
és a városi önkormányzatnak, s végül,
de nem utolsó sorban a Szekszárd AC-
nak, amely nemzetközi nívójú aszta-
lai, felszerelései nélkül nehéz lenne
ilyen rangos versenyt rendezni.

A szekszárdi klub sportolói hama-
rosan Tordán vendégszerepelnek, és
szó van egy székelyudvarhelyi edzõtá-
borozásról is

A Fáklya SE sportolóinak ered-
ményei: Nõi egyéni, I-III. kategória:
1. Jaszenovicsné Kakukk Anasztázia.
VI-VII. kategória: 2. Dobra Péterné.
X. kategória: 2. Wittinger Jánosné, 3.
Papp Lajosné.

Nõi páros, I-V. kategória: 2.
Jaszenovicsné. VI-X kategória: 2.
Wittingerné.

Nõi open, I-V kategória: 3.
Jaszenovicsné. VI-X. kategória: 3.
Wittingerné.

Férfi egyéni, V. kategória: 1. Sebes-
tyén András.

Vegyes páros: 1. Jaszenovicsné-
Sebestyén.

Darts: férfiak, I-V. kategória: 2. Se-
bestyén. Nõk, VI-X. kategória: 1.
Mártonné Gangel Klára.

A Fáklya SE Szekszárd csapata eredményesen szerepelt

PROFI ÖKÖLVÍVÁS. Halász Gábor mellett van még
egy, a profik között szereplõ ökölvívója az újjáéled-
ni látszó Unio Box Team Szekszárdnak. Az illetõ höl-
gy, és a klub másik edzõje, Török István lánya. A 19
éves Török Izabella a nehézsúlyak között muatko-
zott be a tatabányai gálán, mégpedig egyik
legkiválóbb  hazai nõi profi, a K1-esek között ko-
rábban világbajnoki címet szerzõ Zatykó Zita ellen,
aki a hagyományos bokszban is hasonló babérokra

tör. Nos, a 4 menetesre tervezett debütálás csak 3
percesre sikeredett: Török István egy az orrot ért
ütés után feladta az egyébként addig egyáltalán nem
egyoldalú küzdelmet. Ennek ellenére a szakmában
egészen jó véleménnyel voltak a szekszárdi “keris”
lány bemutatkozásáról harciassága, bátorsága,
kezdeményezõ készsége okán. Nem várat magára
sokáig a következõ mérkõzés, ami várhatóan a közeli
napokban Szlovákiában lesz.

KÉZILABDA. Lejátszotta idei elsõ felkészülési
mérkõzését hazai környezetben az UKSE Szekszárd

NB I/B-s nõi együttese az élvonalból kiesett pécsiek
ellen. A négy kulcsjátékosát - köztük a Szekszárdról
induló Weitner Nórát - is elvesztõ baranyaiakat kön-
nyedén gyõzte le Kovács Jenõ csapata (28-19). A szek-
szárdi csapat legredményesebb játékosa az egyaránt
öt gólig jutó Fauszt Éva és Mizsák Dorina volt.

LABDARÚGÁS. Gyõzelemmel kezdte az új szezont
az NBIII Dráva-csoportjában, a Szekszárdi UFC: 3-0-
ra nyert a nyáron a klubhoz visszatérõ, Dienes Pál
edzõ irányította együttes, a gólokat Deli, Pulcz és a
PVSK-tól érkezõ csatár Varga Balázs szerezték.

Sportmix
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Szemétszedés a Tartsay-n
■ Ismét sikerült önkéntesek részvételé-
vel háromzsáknyi szeméttõl megszaba-
dítani városunk közterületeit. Augusz-
tus 17-én a Védnök Alapítvány lelkes
tagjaival és a Mentálhigiénés Mûhely
önkénteseivel több, mint 200 liter sze-
metet sikerült összegyûjteni a Tartsay
utcában. A gyûjtés során tapasztalhat-
tuk mennyire sok, apró hulladék (cu-
korpapír, zsebkendõ, cigaretta fólia,
stb.) lapul meg közterületeinken.

Következõ várostisztító akciónkat
augusztus 24-én, hétfõn a Sárvíz utcá-
tól a Csatári körforgóig tartjuk. A ten-
ni akaró lakosság csatlakozását az
alábbi elérhetõségeken várjuk.

Polgármesteri Hivatal: Páll Laura
koordinátor (laura@szekszard.hu,
30/4948-028).

Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ: Cser Henrietta (74/511-722,
20/365-8521).

Önkéntesek gyûjtötték a
szemetet a Tartsay utca mentén
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Programajánló
Szeptember 1. (kedd), 17 óra

A Lugosi Képzõmûvészeti Egye-
sület kiállításának megnyitója a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház üveg-
termében. Köszöntõt mond: Horváth
István polgármester. A kiállítást meg-
nyitja: Baky Péter festõmûvész, a Mû-
vészetek Háza igazgatója. Közremûkö-
dik: Csötönyi László.

A kiállítás megtekinthetõ: szeptem-
ber 14-ig a mûvelõdési ház nyitvatartá-
si idejében. A belépés díjtalan!

Figyelmükbe ajánljuk:
Szeptember 18. (péntek), 20 óra

A Duma színház humorestje a
Babits Mihály Mûvelõdési Ház szín-
háztermében. A stand up comedy
mûfaját a színpadon mûvelik: Hadhá-
zi László, Beliczai Balázs, Dombóvári
István és Csenki Attila. Jegy: 2200 Ft.
Szeptember 18. (péntek), 22 óra

“Pajzán huncutságok” - Sebes-
tyén István székely mesemondó estje
a német színházban. Jegy: 700 Ft.

Jegyek válthatók augusztus 24-tõl a
színházi jegypénztárban (H-P: 14-18
óráig) és a Tourinform Irodában, a
Béla király téren 9-17 óráig.

Panoráma mozi
NAGYTEREM

Augusztus 20-26.

20.00: Közellenségek - színes fel-
iratos amerikai film (16)

Augusztus 27.-szeptember 2.
17.30 és 20.00: G.I. Joe: A kobra

árnyéka - színes szinkronizált ameri-
kai akciófilm

ART TEREM

Augusztus 20-26.
17.00: Che - Az argentin - színes

feliratos spanyol-francia film (12)
19.00: A felolvasó - színes feliratos

amerikai-német romantikus film (16)
Augusztus 27.-szeptember 2.
17.00: Versailles -színes feliratos

francia film (12)
19.00: Il Divo - feliratos francia-

olasz film (16)
SZÜNIDEI MATINÉ:

Augusztus 24., 10 óra: Cin-Cin lo-
vag - amerikai animációs film.

Jegyár: 300 Ft
Panoráma Mozi: 74/ 529-619

Szekszárdi Szüreti
Napok 2009

szeptember 17-20.
Info: www.szüretinapok.hu

www.szekszardiszuretinapok.hu
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KÖZLEMÉNYEK

ÜGYFÉLFOGADÁS A VÁROSHÁZÁN.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfele-
inket, hogy Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában au-
gusztus 29-én (szombaton) az ügy-
félfogadás pénteki munkarend sze-
rint történik.

ÁRAMSZÜNET. Az E.ON Hungária
áramszolgáltató értesíti a lakossá-
got, hogy korszerûsítési munkák mi-
att augusztus 29-én, 8-tól várhatóan
13 óráig a Rákóczi utcának a Ró-
zsamáj utcától Észak felé esõ ré-
szén, a Palánkihegy zártkertek terü-
letén, a Borkombináttól a Bor utcáig,
továbbá a Dûlõ és a Görbe utcában
áramszünet lesz. A szolgáltatás át-
meneti szüneteltetése miatt kérjük
megértését!

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁS. A
Máltai Szeretetszolgálat augusztus
27-én, csütörtökön délelõtt használt-
ruha adományozást tart a Hunyadi u.
4. szám alatt. Minden rászorulót sze-
retettel várnak.

KEDVEZMÉNYES ZÖLDSÉGVÁSÁR. A
Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Területi Nyugdíjas Alapszervezete és
a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Ér-
dekszövetsége értesíti tagjait, vala-
mint minden nyugdíjast és nagycsalá-
dost, hogy augusztus 24. és szep-
tember 4. között kedvezményes áron
adható le rendelés burgonyára (60
Ft/kg) és vöröshagymára (70 Ft/kg)
a Vöröskereszt Dózsa Gy. utcai szék-
házában, naponta 8 és 10 óra, vala-
mint a Hunyadi u. 4. szám alatt hétfõn
és csütörtökön, 8 és 10 óra között.

Nyári sporttábor
Augusztus 24-tõl 28-ig sporttábort
szervez a Garay János Általános
Iskola (Szekszárd, Zrínyi u. 78.)
Program: 

- naponta két alkalommal sport-
foglalkozás - különbözõ sport-
ágakban (úszás is)

- játékos szabadidõs foglalkozá-
sok: kézmûves foglalkozás, infor-
matika, társasjátékok, strandolás,
stb.
A foglalkozásokat 8 órától 16 óráig
szervezzük. 
Ellátás: napi háromszori étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna).
A tábor teljes költsége: 6000 Ft/
fõ/5 nap.
Jelentkezni személyesen az iskolá-
ban vagy a 06 20/ 478-8139-es
telefonszámon Hammer Mária
testnevelõnél lehet. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a tíz pécsi
egyetemi, fõiskolai kollégiumi férõ-
hely 2009/2010. tanévi elnyerésére. 

Pályázhatnak azok a szekszárdi
lakhelyû, jó tanulmányi eredményt,
magas felvételi pontszámot elért
vagy/és szociális körülményeik alap-
ján rászoruló hallgatók, akik helyhi-
ány miatt nem nyertek felvételt a pé-
csi kollégiumokba, és kollégiumi fé-
rõhely nélkül tanulmányaikat meg-
kezdeni vagy folytatni nem tudják. 

A pályázatok elbírálásának fõbb
szempontjai:

1. Az 2008/2009. tanévben városi
férõhelyet elnyert hallgatók jogosult-
sága folytatólagosan nem érvényes, a
10 férõhely elosztása újra történik az
alábbiakban részletezett szempont-
ok figyelembevételével a megjelölt
hivatalos igazolásokkal ellátott pályá-
zatot benyújtók között. 

2. A pályázati kiírásnak meg nem
felelõ - hiányosan beküldött - pályá-
zatokat nem értékelik a bizottságok.  

3. A pályázatok értékelésének
módja:

a) A Mûvelõdési és Oktatási Bizott-
ság az alábbi meghatározó szem-
pontok szerint 5 férõhelyrõl dönt.

Tanulmányi elõmenetel, felvételi
eredmény alapján elõnyt élveznek:

- a felsõfokú tanulmányokat kez-
dõ, jó érettségi eredménnyel és ma-

gas felvételi pontszámmal felvett
hallgatók

- magasabb évfolyamon tanulók-
nál jó tanulmányi eredményt elért
hallgatók

b) Családi körülmények és a jöve-
delmi, vagyoni viszonyok alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság 5
férõhely odaítélésérõl dönt. 

Családi helyzet, körülmények
alapján elõnyben részesül a pályázó,
ha a családban

- gyermekeit egyedül nevelõ szülõ,
- három vagy több gyermek, 
- idõs, beteg vagy rokkant szülõ,
- tartósan munkanélküli szülõ

vagy családtag,
- egynél több továbbtanuló fiatal

van.
Jövedelmi, vagyoni viszonyok

alapján elõnyben részesül a pályázó,
amennyiben:

- a családban az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 2-szeresét (57.000.- Ft/fõ)

- a család nem rendelkezik a lak-
hatását biztosító ingatlanon kívül
más - az Sztv. 4. § (1) bekezdés bb)
pontjában meghatározott értékû
(minimál nyugdíj 70-szerese, azaz
1.995.000.- Ft) - ingatlannal vagy in-
gó vagyonnal

4.  A pályázati adatlaphoz csatolan-
dó mellékletek: 

- Rövid, tömör életrajz (kitérve a
tanulmányokkal kapcsolatos kérdé-
sekre, családi, jövedelmi körülmé-
nyekre, indokolva a kollégiumi férõ-
hely szükségességét)

- Érettségi vizsga eredménye, fel-
vételi eredmény, elért pontszám, év
végi vizsga eredménye (leckekönyv),
kollégiumi felvételi értesítés (Hitele-
sített fénymásolatban is küldhetõ-
ek.)

- A pályázat benyújtását megelõzõ
havi nettó jövedelemrõl szóló mun-
káltatói igazolás, APEH igazolás, adó-
bevallás, nyugdíj, járadék, stb. vala-
melyike.

- Nyilatkozat a lakás és egyéb va-
gyoni körülményekrõl (ûrlap sze-
rint).

5. A pályázatokat két azonos pél-
dányban a Polgármesteri Hivatal
Közoktatási, Mûvelõdési és Sport
Osztályára (Szekszárd, Béla király tér
8.) kell benyújtani.

A fenti adatokat titkosan kezeljük.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodáján átvehetõ, il-
letve Szekszárd város honlapjáról
(www.szekszard.hu) letölthetõ for-
manyomtatvánnyal lehet.

A pályázat beadási határideje:
2009. augusztus 26. 

A pályázatok elbírálásáról, a
férõhelyek odaítélésérõl a bizottsá-
gok 2009. augusztus 29-ig döntenek.

Pécsi egyetemi, fõiskolai kollégiumi férõhelyekre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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