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Számottevõ sikert aratott a múlt hét
végén a Béla király téren a Magyar
Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat
szekszárdi ,,Virágzó vidékünk”
roadshow-ja amelyen helyi ter-
melõk mutatták be portékájukat. A
programot szakmai tájékoztatások,
játékos vetélkedõk színesítették. 

A rendezvényre közel ezer érdeklõdõ
jött el, õket Horváth István, Szekszárd
polgármestere, a parlament mezõgaz-
dasági bizottságának alelnöke, valamint
Vendégh Edit, az MNVH megyei refe-
rense köszöntötte.

A Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési
Hálózatot Dr. Fazekas Sándor vidékfej-
lesztési miniszter kérte fel, hogy szer-
vezzenek egy olyan programsorozatot,
amelyen hazánk vidékfejlesztési ered-
ményei kerülnek bemutatásra a
Darányi Ignác Terv Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program keretében -
tájékoztatta lapunkat a rendezvényrõl
Vendégh Edit. 

A hét állomásosra tervezett road
show második helyszínének a szer-

vezõk Szekszárdot jelölték ki, a prog-
ramsorozat szeptember végén, Buda-
pesten, a Magyar Vidék Napjával
zárul. 

Folytatás a 6. oldalon.

Tömegek a „virágzó vidékünk” road show-n
Péksüteményeket, lekvárokat, sajtokat, gyümölcsleveket kóstolhattak a családok

A második hulladékudvar a városban
Aktív a lakosság a „Hulladékból adomány” kampányban

Az ifjúsági fúvószenekar trombita fan-
fárja vezette be az Epreskert utcai hul-
ladékudvar és átrakó állomás átadó ün-
nepségét. Horváth István polgármester
köszöntõjében elmondta: a Damjanich
utcai, a bátaszéki, a szedresi és tolnai
hulladékudvar után ez az ötödik létesít-
mény az Alisca Terra Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. szolgáltatási terü-
letén, ahol a lakosság díjmentesen ad-
hatja le a háztartásban keletkezett szelek-
tív-, veszélyes-, vagy zöld hulladékát.

Kõvári Ildikó, a hulladékgazdálkodási
cég kommunikációs munkatársa el-
mondta, hogy a júniusban indult „Hulla-
dékból adomány” kampányban - az Alisca
Terra Kft. a hulladékudvarokban leadott,
szelektíven gyûjtött hulladékot „forintosítva”
támogat havonta egy-egy civil szervezetet -

elsõként a fúvósok részesültek támo-
gatásban. Kovács Zsolt karnagy meg-
köszönve a támogatást kiemelte: a 120 ezer
forintot négy-öt magyar zenemû kottái-
nak megvásárlására fordítják. A kampány
júliusi kedvezményezettjei a Vízmû SE
vízilabdázói voltak, akik a lakosság aktivi-

tásának köszönhetõen 210 ezer forinttal
gazdagodtak. A szakosztályt képviselõ
Csillag Balázs elmondta: az Alisca Terra
Kft. támogatását versenyeztetésre fordít-
ják. Augusztusban a szekszárdi kosárlabda
utánpótlás nevelésért alapítványnak gyû-
lik a pénz a hulladékudvarokban. F. L.
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Augusztus 19-én ünnepélyes kere-
tek között kerül átadásra a Babits
Mihály Kulturális Központ. Az
épület a régi helyén megújulva fo-
gadja a mûvelõdésre, kultúrára,
szórakozásra vágyó közönséget.
Matókné Kapási Juliannát, az in-
tézmény igazgatóját a várakozás
idõszakáról, s a jövõrõl kérdeztem.

– A Kulturális Központot, Szekszárd
város Agóráját két és fél év után újra
birtokba veszi a közönség. Önnek és
munkatársainak az idáig vezetõ út és
idõ nagy kihívásokat hozott…

– 2009-ben tudtuk meg, hogy nyer-
tünk a pályázaton. Majd másfél évi
várakozás után 2010. november végén,
december elején kezdtük el a költöz-
ködést. Ezután két és fél évig voltunk
szakmai  kényszerpályán, amit biza-
kodva éltünk át, mert tudtuk, hogy egy
magasabb minõségû mûvelõdési és
kulturális közélet szervezõdhet

városunkban az új modernizált épüle-
tek segítségével.
– Az átmeneti idõszak, mit jelentet-
tek a munkatársaknak?

– Sokkal nagyobb figyelmet kellett
fordítani a civil szervezetekre, a
mûvészeti együttesekre, amelyek a
Babitshoz kötõdtek, s kötõdnek. Meg-
szûntek a színház és koncertszer-
vezések, helyettük nagy lelkesedéssel,
és sok munkával az igényes szabadtéri
programokra helyeztük a hangsúlyt.
Nagy erõket mozgósítottunk, s ezzel
több emberhez kerültünk közel. A fe-
ladatok egy része beszûkült, a munka-
közösség összetétele megváltozott. Ez
egybeesett azzal az idõszakkal, hogy
hat munkatársunk nyugdíjba ment, a
fiatalokra, akiket felvettünk több figye-
lem jutott, de kevesebb tapasztalatot
tudtak szerezni a mindennapokban. A
munkánk súlyozása emiatt megválto-
zott, ennek volt szépsége és nehézsége
is. Két TÁMOP pályázattal 121 millió

forintot nyertünk, amelybõl a gyermek
és ifjúsági korosztály részére iskolai ok-
tatást kiegészítõ kulturális prog-
ramokat valósítottunk meg. Nagy fela-
datot jelentett a táborok, szakkörök,
szakmai napok, mûsorsorozatok meg-
szervezése valamennyi mûvészeti ág-
ban. Ebben az idõszakban indult pl. az
„Önarckép értékkel” címû sikeres
sorozatunk is, amely ez év végéig tart. 
– Három telefon szól, közben
munkatársak kérdései, ebéd a do-
bozból... Kapunyitás elõtti pánikra
nem igazán jut ideje az igaz-
gatónõnek…
– Folyamatosan alkalmazkodunk az
építõk befejezõ munkájához, keressük
helyünket a házban, ismerkedünk a
technikával, és ez nem megy egyik nap-
ról a másikra. Két - három hónap kell ah-
hoz, hogy a házat megismerjük, be-
lakjuk. Mi és a közönség is, hogy annyi-
ra otthon érezzük magunkat, mint az
elköltözés, az átalakítás elõtt.  Az viszont

kétségtelen, hogy amint beléptünk az
ajtón azt éreztük: ez más, ez egy kultur-
palota. Szolgáltatásaink az épületek ad-
ta lehetõségek miatt kibõvülnek, s nem-
csak Szekszárd város és a környék lakói,
hanem a környezõ három megye is
gazdagodott ezzel az Agórával.
– A színészek mindig pozitívan ny-
ilatkoztak a szekszárdi közönsé-
grõl, szerettek a Babitsba jönni…

– Ha akkor, azok között a körül-
mények között jól érezték itt magukat,
mert szerette õket a közönség, akkor
ebben a gyönyörû, modern új épület-
ben bizonyára még jobban érzik majd
magukat. S a közönségnek sem kell
utaznia, a színházi mûsor program-
füzetünk már olvasható, benne fan-
tasztikus darabok, nagy színészekkel.
Remélem, aki ebbe az épületbe belép,
megtalálja saját igényének, értékrend-
jének megfelelõ tanulási alkalmat,
szórakozást, mûvelõdést!

Sas Erzsébet

Múltról, jövõrõl az igazgató
Megnyitja kapuit a kultúrpalota

A szokottnál is emlékezetesebbé
teszi idén az ünnepet, hogy el-
készült, s megnyitja kapuit az
Agóra, a Babits Mihály Kulturális
Központ. A több mint 2 milliárdos
beruházásról kérdeztük Horváth
Istvánt, Szekszárd polgármesterét. 

– Átadásra kerül a város eddig talán leg-
nagyobb kulturális és közéleti
beruházása. Azért mondom, hogy
közéleti is, mert az újonnan létrejött
Agóra újabb tereket ad a közéletnek. A
Babits Mûvelõdési Ház korábban 6 és
félezer négyzetméteres volt, most a
felújítás során ez bõ ezer négyzetméter-
rel növekedett, s ehhez még lett egy 420
négyzetméteres terasz. Ezek, a Babits-
ban a konferenciatermek és a mûve-
lõdési ház és Mûvészetek háza közötti
felújított tér több lehetõséget adnak a
civil szervezeteknek, vállalkozásoknak
közéleti tevékenységre. A kulturális
tevékenység mellett itt lehetnek tan-
folyamok, konferenciák, üzleti meg-
beszélések, egyéb tanácskozások, mivel
épült egy ötszáz személyes konferencia-

terem, ami kisebb termekre szakaszol-
ható.

A felújítás során tovább növelték a
ház meglévõ értékeit, például jelen-
tõsen korszerûbbé vált a nagyterem
színpad-technikája, hangtechnikája.
Ezáltal olyan kulturális mûsorok, prog-
ramok, színielõadások lebonyolítására
van lehetõség, amelyeket eddig tech-
nikai okok miatt nem tudtunk meg-
valósítani. 

A mûvészetek házában pedig az
volt a cél, hogy akusztikailag egy
olyan tér jöjjön létre, amely minõsé-
gi koncertek megtartását teszi le-
hetõvé. A tér egységesítésével pedig
a kiállítások berendezésének fel-
tételei javultak.

Most a forró nyári napokban érez-
hetõ igazán egy másik korszerûsítés
hatása: eddig nem volt klíma sem a
Mûvészetek Házában, sem a kulturális
központ nagyobbik épületében. Most
ez is megoldódott, a legnagyobb me-
legben is kellemes hõmérsékletû kör-
nyezetet lehet kialakítani mindkét
helyen. 

Változott a kettõt összekötõ
közösségi tér is, amely kicsit
mostohagyerek volt a város
életében. Ebbõl egy nagyon
szép kis teret varázsoltunk,
szökõkúttal, pihenõkkel. A
Mûvészetek Házában kötnek sokan
házasságot, most ehhez mind kívül,
mind bent az épületben még kelleme-
sebbé, ünnepélyesebbé, szebbé vált a
környezet.

A beruházás több mint kétmilliárd
forintba került, amelynek 85 százaléka
Európai uniós pályázaton nyert támo-
gatás. Az építkezést a Hérosz Zrt.
kezdte, de ez a cég a gazdasági válság
miatt csõdbement, tõle meg kellett vál-
ni. Ezért tíz hónapi állt az építkezés,
menet közben kellett közbeszerzési
pályázaton új kivitelezõt választani. A

Reneszánsz Kõfaragó Zrt. és a ZÁÉV
Zrt. alkotta R-Z Szekszárd Konzorcium
kapta meg a munkát. A város a
kivitelezés során folyamatosan kontrol
alatt tartotta a beruházást. A kivitelez
váltás ellenére a beruházás csak a város
által tervezett határidõhöz viszonyítva
késett, bár ez is sajnálatos, de az Euró-
pa uniós pályázatban szabott idõt nem
lépte túl. 

Most az ünnepre a város egy nagy-
szerû kulturális központtal lett gaz-
dagabb.

- sz l -

Megszépült, megújult a kulturális központ
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Augusztus 19. hétfõ
10.00 Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Ünnepélyes megnyitója meg-
hívott vendégek részére.
Helyszín: Agóra Színházterem
18.00 Carmina Burana táncjáték egy
felvonásban- Szegedi Kortárs Balett.
Helyszín: Agóra Színházterem
Jegyár: 3000 Ft
Augusztus 20. kedd
9.45 Állampolgársági eskü
Helyszín: Belvárosi Római Katolikus
Templom
11.00 Ünnepi közgyûlés
Helyszín: Agóra Mûvészetek Háza
20.00 „Koccint az egész ország”
Szekszárd harcba szállt a Legnép-
szerûbb Borvidéki Település címért. 
Helyszín: Szekszárd, Prométheusz
park. Gyülekezõ: 19.30
„Hozd magaddal borospoharadat, a
koccintáshoz a bort neves szekszárdi
borászok biztosítják.”
21.00 Naplegenda - Állami Népi Együttes -
egy világszínvonalú magyar tánc-show.
Helyszín: Prométheusz park
Az elõadást ünnepi tûzijáték követi.
Augusztus 21. szerda
10.00 Az Ezeregyéjszaka meséi - avagy a
Rózsamosolyú leány története A Maszk
Bábszínház elõadásában
Helyszín: Agóra Mûvészetek háza
Jegyár: 800 Ft
13.00 3D Filmvetítés: Vasember 3 (Iron
Man 3). Helyszín: Agóra Mozi.
Jegyár: 1200 Ft
15.00 3D Filmvetítés: Die Hard 5 -
Drágább, mint az életed

Jegyár: 1200 Ft
17.00 A Dzsungel Könyve - Musical két
felvonásban - A Sziget Színház elõadásá-
ban. Helyszín: Agóra Színházterem.
Jegyár: 2000 Ft
Augusztus 22. csütörtök
10.00 Agóra Szekszárd címû országos
közmûvelõdési konferencia
Helyszín: Agóra Mûvészetek Háza. 
Benne: Lozsányi Tamás orgona
koncertje
18.00 „Birtokba vesszük!” Városi Zene-
karok mûsora.
Helyszín: Agóra Színházterem. Jegyár:
500 Ft
20.00 SzemFülEst
Helyszín: Agóra Mûvészetek Háza
„Mûvészetek Háza egykor és ma” - Dr.
Méry Éva és Baky Péter, a Mûvészetek
Háza volt igazgatóinak elõadását hall-
hatják az érdeklõdõk, majd egy pohár
jó szekszárdi vörösborral a kezükben
tekinthetik meg a TOLNA MEGYEI
MÛVÉSZEK kiállítását Baky Péter
tárlatvezetésével.
Jegyár: 500 Ft
Augusztus 23. péntek
10.00 3D filmvetítés - Óz a hatalmas 
Jegyár: 1200 Ft
13.00-16.00 Agóra séta- Az intézmény
bemutatása. 
Elõzetes bejelentkezést kérünk személye-
sen az Agóra Mûvészetek Házában,
vagy  telefonon a 74/511-247-es számon,
vagy a szemuha@szemuha.t-online.hu
címen.
18.00 „Birtokba vesszük!” Városi
kórusok hangversenye 

Helyszín: Agóra Színházterem
Közremûködik:
• Gagliarda Kamarakórus
• Gárdonyi Zoltán Református

Együttes
• Liszt Ferenc Pedagóguskórus
• Szekszárdi Madrigálkórus
• Szekszárdi Kamarazenekar
Jegyár: 500 Ft
20.00 Caramel koncert
Helyszín: Agóra Rendezvényterem
Jegyár: 3000 Ft
Augusztus 24. szombat
10.00 3D Filmvetítés - A zöld urai (Epic)
Helyszín: Agóra mozi
Jegyár: 1200 Ft
18.00 „Birtokba vesszük!” Városi 
mûvészeti csoportok bemutatója
Helyszín: Agóra Színházterem
Közremûködõk:
• Bartina Néptánc Közhasznú 

Egyesület
• „IfjúSzív” Magyarországi Német

Nemzetiségi Néptáncegyüttes
• Mondschein Kórus Egyesület
• Tücsök Zenés Színpad Egyesület
• Swing Mazsorett Egyesület
• Szekszárdi Magyarnóta Klub
Jegyár: 500 Ft
Az elõadásokra jegyek kaphatók az
Agóra Mûvészetek Háza információ-
jában hétfõ kivételével naponta
10.00-18.00 óráig.
web: www.babitsmuvhaz.hu
www.szekszardagora.hu

Az Agóra Mozi 2013. szeptemberé-
tõl kezdi meg a rendszeres vetítést.

Babits Mihály Kulturális Központ
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Szeptemberben tartja konferenciáját
az Autisták Országos Szövetsége. Ezt
megelõzõen az országos szervezet
felkérésére hazánk három térségében
tartottak e témában fórumot, azaz re-
gionális szülõi találkozót.

Szekszárdon a múlt hét végén, a Pécsi Tu-
dományegyetem Illyés Gyula Karának
nagyelõadójában találkoztak a Tolna,
Baranya, Somogy és Bács-Kiskun megyé-
ben élõ autista gyermeket nevelõ szülõk. Az
egész napos összejövetelen - amit az Esõ-
manók Tolna Megyei Autista Gyerme-
kekért Közhasznú Egyesület az országos
szövetség közremûködésével szervezett -
bemutatkoztak az érintett szervezetek, 
majd elõadások hangzottak el, amelyet
fórum követett, elsõsorban a tapasztalatok,
ötletek és javaslatok átadására.

Mi az autizmus? Olyan állapot, illetve
fogyatékosság, amely eltérõ fejlõdéshez
vezet. Napjainkban használt hivatlos
kifejezés: autizmus spektrumzavar. A
kifejezés második szava arra utal, hogy
az autizmusnak számtalan megjelenési
formája van, vagy ahogyan olykor a
szakemberek is fogalmaznak: ahány
autista, annyi féle. Ám minden autiz-
mussal élõ emberre jellemzõ, hogy a
kommunikáció, a társas kapcsolatok és
a szociális képzelet területén nehéz-
ségekkel küzdenek.

Becsült adat szerint hazánkban
mintegy százezer autista él, ám csupán
tízedük rendelkezik diagnózissal. Hogy
mi okozza ezt a fogyatékosságot, arra
sajnos még nincs válasz, pedig világ-
szerte sok kutató foglalkozik a témá-

val. A tudomány jelen állása szerint
az autizmus nem gyógyítható, de
számos olyan fejlesztési mód létezik,
amelynek alkalmazásával megköny-
nyíthetõ e fogyatékkal élõk élete, s
képességeik fejleszthetõk.

Ütemesen lépkednek
elõre az Esõmanók

A szekszárdi székhelyû Esõmanók
egyesület csak 2010 óta létezik, mégis
e rövid idõ alatt példaértékû ered-
mények születtek, s szép számú tá-
mogató állt az egyesület mellé. A szek-
szárdi TEA Fórumon (Területi Autiz-
mus Fórum) ezt a jelentõs segítséget
köszönte meg egy-egy jelképes emlék-
tárggyal az egyesület többek között a
Góliát Komplex Kft-nek, az Szekszárdi
Nõegyletnek, a város Humán Bizott-
ságának, a városi Pedagógiai Szakszol-
gálatnak („Nevelési Tanácsadó”), az Illyés
Gyula Karnak. Pócs Margit, a polgár-
mesteri hivatal humán osztályának civil
kapcsolatok referense az önzetlen,
munkakörén túl is nyújtott segítségéért
virágcsokrot kapott. 

Egléné Fekete Zsuzsanna, a megyei
egyesület elnöke - aki nem alapítója az
autista gyermeket nevelõ szülõk által élet-
re hívott egyesületnek, csak késõbb csat-
lakozott hozzájuk - azt tapasztalta vannak,
akik felvállalják gyermekük ezen fogya-
tékosságát, ám sokan ettõl elzárkóznak.
Mint fogalmazott, ez is személyfüggõ,
ahogyan az autizmus megnyilvánulási
formái, és annak számos kombinációja.

Egyelõre nem született felmérés arról,
hány autista él Tolna megyében, a komp-

lex tudományos kutatás még várat
magára. Viszont az egyesület - melyben
a tagok, illetve a családok száma nem éri
el a húszat - úgynevezett mikro-kuta-
tást, egyben szükséglet felmérést ter-
vez az egyetemi kar hallgatóinak be-
vonásával. Ehhez kérik és várják a megyé-
ben érintett családok jelentkezését az 
esomanok@gmail.com e-mailen, illetve
a 06-70/420-1160 telefonszámon.

Az egyesületi elnök lehangoltan
említette, hogy az autizmust, mint
fogyatékosságot még nem tolerálják
például több iskolában, vagy munka-
helyen, (néha egyes egészségügyi
intézetekben sem - a szerk.) olykor
magát a problémakört sem ismerik.
Néhány jellemzõt kiragadva közölte,
hogy az autisták nehezen értik meg
mások érzelmeit, ami nem jelent
közömbösséget, kerülik a szemkontak-
tust, mozdulataik szokatlanok, elzár-
kóznak saját korosztályuk társaságától,

inkább az idõsebbekhez fordulnak, ám
van sok - úgymond kedvükre való, vagy
érdeklõdési körükbe tartozó dolog,
amelyet pillanatok alatt megoldanak,
mástól viszont ódzkodnak, ha csak
nem kapnak szakszerû segítséget. 

Segíthetõ az életük
A 25 esztendõs országos szövetség

elnökévé idén májusban megválasztott
Kõvári Edit is részt vett a fórumon, s el-
mondta, hogy mára - köszönhetõen az
elõdök munkájának is - professzionális
érdekvédelmi szervezet lett az AOSZ.
Lapunknak nyilatkozva kifejtette, hogy
nem szakmai, hanem - beleértve a
kezdeményezést és folyamatos munkát
- szülõi szervezetrõl van szó. 

Beszélt arról is, hogy az autizmus
tünetei a gyermek három esztendõs
korában kezdenek nyilvánvalóvá válni,
„a társas kapcsolatban, a kommunikáció-
ban másként viselkednek a mi gyerme-
keink, mint ami a korosztályukra
jellemzõ”. A spektrumzavarból adódóan
rengeteg tünete van ennek a fogya-
tékosságnak, ezért is nehéz felismerni,
diagnosztizálni. Javasolják, akik bizony-
os, autizmusra jellemzõ jeleket vesznek
észre gyermeküknél, mielõbb fordul-
janak szakemberhez, mert, köszön-
hetõen a kiváló kutatóknak, szaktekin-
télyeknek, folyamatosan javul a diag-
nosztizálás. S bár az autizmus nem
gyógyítható, ám - mint fogalmazott az el-
nök - rengeteg olyan gyógypedagógiai
módszer áll rendelkezésre, melyek révén
segíthetõ a fogyatékosok élete.

V. Horváth Mária

Esõmanók
Egyre több szó esik errõl a fogyatékosságról
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Ünnep Újvárosban
A Szekszárd-Újvárosi Római 

Katolikus Társaskör huszadikán 
délután fél háromtól tart ünnepséget

a Szent István Házban, melyen 
a kenyérszentelés után mindenkit

megvendégelnek.

Az ünnepség keretében kerül
kiosztásra a Társaskör Közgyûlése 
által 2011. január 23-án alapított

kitüntetés, a „Horváth Károly 
Esperes Díj - A Társaskörért”

Az ünnepségen részt vesz 
a város képviselõtestülete is.

Századik születésnap
A napokban lett száz
éves Kaltenecker
Andrásné, Magdi
néni, aki négy éve
a város Mérey utcai
szociális közpon-
tjának lakója. 
Az ünnepen ott
volt fia, menye,
három unokája, 5
déd-, és egy ük-
unokája. Az ünne-
peltet köszöntötte
Horváth István pol-
gármester. Az ünnepi tortán a gyertyát századszor is el kell fújni.

Lezárt utca,
parkoló

Augusztus huszadikán a Naplegenda
címû tánc-show és az azt követõ tûzi-
játék miatt az Augusz Imre utca délu-
tán 6 órától éjfélig a forgalom elõl
lezárásra kerül. Ugyancsak augusztus
huszadikán az ünnepi tûzijáték
elõkészületei, majd a tûzijáték miatt a
SPAR üzlet mögötti és melletti parkoló
már reggel 6-tól éjfélig le lesz zárva. 

A rendezõk kérik a jármûvezetõket,
hogy autójukat saját érdekükben ne
hagyják a parkolóban!
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Miért írunk?
Magasiskola - írói alkotótábor Mészöly nyomán

Tömegek a „virágzó vidékünk” road show-n
Péksüteményeket, lekvárokat, sajtokat, gyümölcsleveket kóstolhattak a családok

Folytatás az 1. oldalról.
A termelõk, úgy, mint Vecsernyés Irén
Alsónyékrõl, vagy Unyi Mária Decsrõl
gyümölcslekvárokat, gyümölcsszörpö-
ket kínáltak a helyszínre látogató csalá-
dok számára, akik megkóstolhatták a
sepsiszentgyörgyi származású szek-
szárdi termelõ, Balogh István által a
Porkoláb-völgyben termelt kecske-
sajtot, megismerhették a Csillag Péter
vezette Szekszárdi Helyi Termék Bolt
változatos termékpalettáját. 

Az eseményen a németkéri Kiss 
Attila gyümölcslevei, az õcsényi Gálity
Kft. péksüteményei népszerûek voltak.

A ,,Virágzó vidékünk” címû vetél-
kedõ résztvevõi hatféle virágból
választhatták ki kedvencüket, ez itt a
jácint lett. Ha mind a hét roadshow
helyszínen kiderül, mi a kedvenc
virág, a szervezõk megrajzolják
Magyarország virágos térképét -
mondta el Vendégh Edit. 

A közönség a szakmai kérdésekre is
választ kapott a Vidékfejlesztési Minisz-
térium és Háttérintézményei sátránál,
ahol a 2007-13-ig tartó vidékfejlesztési
idõszak tolna megyei beruházásairól, a
támogatásokról, lehetett érdeklõdni. A
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-

tal részérõl pedig élelmiszer-biztonsági
totót lehetett kitölteni. 

A családoknak játékos vetélkedõket
is szerveztek. Volt népdal felismerõ
verseny, szalmabála-hordás, talicska
kerékcsere, a gyermekek számára
pedig arcfestés, logikai játék, fûszer-
felismerés, s kézmûves foglalkozások is
színesítették a napot. A rendezvényen
a Gemenc Tánc Sport Egyesület, a Szek-
szárdi Mozgásmûvészeti Stúdió, a Tü-
csök Zenés Színpad, Kocsis Tibor, az X-
Faktor nyertese, vagy az Iberican Tánc-
együttes szórakoztatta a közönséget. 

Gyimóthy Levente

Egy hétre az Irodalom Háza vált az
otthonunkká. A „Szekszárdi Magas-
iskola” - Írói alkotótábor és mester-
kurzusra nemcsak Tolnából, hanem
az ország számos más tájáról, több
országból: Erdélybõl, Németország-
ból és Kanadából érkezett 12 rend-
kívül különbözõ, 14-62 éves részt-
vevõ mind magyarul ír, a magyar
nyelv az otthonuk.

Amint írásainkat átadtuk, felolvastuk
egymásnak és tanárainknak: Nagy
Krisztin költõnek, Péterfy Gergely
Mészöly-díjas írónak, Kukorelly Endre
írónak, aki írószemináriumot is vezet,
végül pedig Gyõrffy Ákos Mészöly-
díjas író, költõnek. Szembesülhettünk
önmagunkkal, és átérezhettük, miként
élik át a többiek ezt a küzdelmes folya-
matot az egymásnak feszülõ véle-
mények között. Ezalatt egyre közelebb
kerültünk a kérdés megválaszolásához,
amelyet Gyõrffy Ákos tett fel beszél-
getésünk kezdetén: Miért írunk?

Már a tábor vége felé közeledtünk,
amikor elmondtam egyik társunk-
nak, Borókának - akinél az erdélyi
tájszavak használata nem póz, hanem
egészen természetes-, hogy borzal-
mas volt elolvasni Kõsó címû novel-
láját. Ebben egy lány a szülése után
brutális módon, szenvtelenül öli meg
nem kívánt gyermekét. - Én sem
szeretem ezt az írást - szólt Boróka.

Nagyon nem akartam, hogy itt
felolvassuk, beszéljünk róla. Gyûlö-
löm, de le kellett írnom.

Már elsõ este átérezhettük a
csendet, a természet fenségét a hegy-
tetõn, azon a tanyán, ahol Mészöly Mik-
lós zavartalan magányban, letisztultan
alkothatott. Ahogy pár nap múlva
Kukorelly Endre mondta: éppen erre,
önmagunk kiüresítésére, lelki elen-
gedettségre van szükségünk ahhoz,
hogy úgy érezhessük, mintha médi-
umok lennénk, akiknek valahonnan
az égbõl diktálnak. Az írótábor vége
felé Gyõrffy Ákos jóvoltából Mészöly
írásmûvészetéhez is közelkerültünk.
Nyomozás címû írása vezetett minket,
hogy leírjuk, elmondjuk, amit nehéz:
a mélyen belénk fúródott emlék-
forgácsainkat, a belénk forrott nyomo-
kat. Szikáran, csak a lényeget.

Az elsõ délután szinte egy irodalmi
kerekasztal részesei lehettünk, bepil-
lanthattunk a magyar irodalmi életbe.
Megismerhettük Agócs Sándor költõ,
író, szerkesztõt, Benke László író,
költõt, Pál Dániel Levente költõ, szer-
kesztõt a Kortársalgó - Beszélgetések
21. századi magyar költõkkel, Bozók
Ferenc interjúkötetének bemutatója
kapcsán. Ebbõl az alkalomból a
kötetben szereplõ Szkárosi Endre
Mészöly-díjas költõ, performer, in-
termediális mûvész és Nagy Krisztina
is bemutatkozott egy-egy mûvével.

Ahogy Bozók Ferenc elmondta, a
könyvének célja a mai magyar iro-
dalom szekértáborai közötti átjár-
hatatlan átjárhatóságot feloldani. A
mû bepillantást ad abba, hogy milyen
elképzelések léteznek irodalmunk je-
lenében.

A mûhelymunka mellett Szkárosi
Endre sajátos, újszerû, egészen mai és
mégis régmúltban gyökerezõ mûveket
mutatott be, az irodalom határmezs-
gyéit: hangköltészetet, vizuális köl-
teményeket, térköltészetet és régi,
klasszikus szövegeket új megközelítés-
ben, performance-é alakítva. Elhozta
egy beszélgetésre és mûveik elõ-
adására a hazánkban is egyre nép-
szerûbb slam poetry magyar nagy-
ágyúit: Tengler Gergelyt és Kövér And-
rás Kövit.

Farkas Zsolt irodalmár, esztéta a
magyar irodalmi életrõl festett nem ép-
pen fényes képet, miközben hang-
súlyozta a kritikaírás jelentõségét.

Nagy Ildikó Noémi író Kanadában
született, hosszú ideig ott élt, apja
magyar. Az írótáborba férjével,
Garaczi László íróval együtt érkezett,
hogy mûveiket bemutassák, aztán
beszélgessünk az irodalomról. Ildikó
számára folyamatos kihívást jelent a
magyar nyelv, mégis magyarul ír. Úgy
gondolja, hogy annak az országnak a
nyelvén kell írnunk, amelyikben
élünk.

Körbe ültünk, hogy a tanárunk,
Baranyai László által, észrevételeinket
figyelembe véve, prózából drámává
átírt Chef háza címû Carver-novellát
felolvassuk az írótábor zárásaként.
Este aztán népzenei elemeken ala-
puló elektronikus pszicho-folk
muzsikát játszó Bajdázó zenekar
(Mile Zsigmond - ének, gitár, ritmus-
hangszerek, Gyõrffy Ákos - hang-
szõnyeg, effekt, looper, ritmus-
hangszerek, Gugyella Zoltán -
basszusgitár, looper, Kas Bence - ütõ-
hangszerek) koncertjére a városból
is sokan érkeztek. Az utolsó vacso-
ránkon barátokként ültünk körül egy
nagy asztalt, pedig nincs bennünk
más közös, csak az írás.

Szörényi László megnyitóbeszédé-
ben Csillagné Szánthó Polixéna köszön-
tõje után elmondta, Mészöly mindig
foglalkozott a fiatal írókkal. Egy iroda-
lomtörténeti iskolát hozott létre. A leg-
egyetemesebb értelemben tanítani
akarta minden idõk íróit, olvasóit. Méltó
szelleméhez ez az íróiskola, amelybõl,
mint Szkárosi Endre „tábori lelkész”, a
teljes program összeállítója, gondozója
mondta, hagyomány lesz, ez csak a
kezdet volt. A PAD Irodalmi, Mûvészeti
és Kulturális Egyesület reményei szerint
egy-két éven belül már a Mészöly-
tanyán létrehozandó alkotóházban
tarthatjuk az írótábort. Kovács Etelka
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I. ÖNKORMÁNYZAT, KÖZIGAZGATÁS

Január 1.

A 2012. év elsõ szekszárdi állampolgára Weisz

Lambert, aki 13 óra 3 perckor 4240 grammal és 52

cm-rel született a Balassa János Megyei Kórházban.

Január 2.

Tóth Ferenc kormánymegbízott László-Varga

Zsuzsanna kormányhivatali fõigazgató jelenlétében

sajtótájékoztatón mutatta be a Tolna Megyei

Intézményfenntartó Központot (TMIK), amely a megyei

önkormányzat által fenntartott intézményeket vette át.

Vezetõje Posta Zoltán, helyettese Daradics Péter lett.

Január 18-19.

Ez évben is országos érdeklõdés kísérte Szekszárd

Megyei Jogú Város és a Mészöly Miklós Egyesület által

a Garay János Gimnázium dísztermében rendezett

Mészöly Miklós Emléknapot. Az író életmûvét felidézõ

eseményeket Ablonczy Anna és Pócs Margit

fõszervezõk koordinálták. Szörényi László irodalom-

történész bevezetõ gondolatai után levetítették a Privát

Mészöly címû filmet, Gerõcs Péter és Dér Asia

alkotását. A Mészöly Miklós Emlékplakettet ez évben dr.

Gaál Zsuzsanna, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum

igazgatóhelyettese érdemelte ki. A Mészöly Miklós-díjat

Szkárosi Endre író, költõ vehette át. Az ünnepélyen

közremûködtek az emléknapot kísérõ vers- és

prózamondó verseny gyõztesei, továbbá Köpenczei

Csenge zongorán és a Babits Mihály Általános Iskola

Német Nemzetiségi Kamarakórusa, Naszladi Judit

vezényletével. Délután Gacsályi József költõ Mészölyt

idézõ emlékezését követõen koszorúzták meg az író

szülõházán elhelyezett dombormûvet. A beszélgetõ,

emlékezõ délutánon Szörényi László, Jankovics

József irodalomtörténészek, a film alkotói és a

kitüntetettek segítségével idézték fel az író munkás-

ságát. A 18-i elõrendezvényen Versszínházi est Mészöly

Miklós emlékére címmel, majd a Pilinszky Weöresben

tangóharmonikával, végül Mészöly Kökény kisasszony

címû elõadásokat tekinthette meg a nagyszámú

közönség a XXI. Mûvészeti Mûhely és az Art Contact

Mozgásszínház elõadásában.

Január 25.

A megyeszékhely közgyûlésének rendelete értelmé-

ben Szekszárd Város Díszpolgára cím az Év

bortermelõje Magyarországon díjjal elismert

szekszárdi borászoknak alanyi jogon jár, s azt az

augusztus 20-i ünnepi közgyûlésen vehetik át. Elsõ

alkalommal Takler Ferencet, Vesztergombi

Ferencet és Vida Pétert köszöntötték.

Február 26.- március 2.

A város legjelentõsebb cégei majd az intézmények

jelenlegi és nyugalmazott képviselõi, a város

kitüntetettjei, közéleti személyiségei számára 5.

alkalommal került sor azon fórumokra, amelyeken

Horváth István polgármester és Ács Rezsõ

alpolgármester tájékoztatást adott az elõzõ év

gazdálkodásáról, megvalósult beruházásokról és a

következõ idõszak fõbb terveirõl.

Március 1.

Szekszárd város, a Gemenc Zrt. és Baja újszerû

összefogással a 35. Utazás kiállításon közös

standon mutatták be természeti, kulturális, gasztro-

nómiai és ökoturisztikai értékeiket.

Március 1.

A takarékosság és óvatosság jegyében elfogadták

Szekszárd költségvetését. 2012-ben 10 milliárd

forintból gazdálkodhatott a város.

Március 8.

Az államigazgatási feladat és hatáskör telepítés új rendszere,

az önkormányzatok át-, a járások kialakítása témakörében

került sor fórumra a polgármesterek és jegyzõk számára.

Elõadók Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium államtitkára, Farkasné dr. Gasparovics

Emese, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára, Tóth

Ferenc kormánymegbízott és László-Varga Zsuzsanna,a

megyei kormányhivatal fõigazgatója voltak.

Március 9.

Ez évben is folytatódott a „Szépítsük együtt

Szekszárdot!” program,  amelynek új koordinátora

Bodó Katalin agrármérnök.

Március 15.

Nemzeti ünnepünk városi rendezvénye a '48-asok

sírjának megkoszorúzásával kezdõdött a Tolna

Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

szervezésében, majd 10 órakor a Béla király téren

Horváth István polgármester mondott beszédet.

Ünnepi mûsorral ez évben a Baka István Általános

Iskola diákjai készültek dr. Wénerné Scheurer

Zsuzsanna, László Szilvia és Czink Ildikó felkészítõ

nevelõk segítségével. Közremûködött az Alisca

Brass Band és a 608. számú Schola Caritatis

cserkészcsapat. 11.30-kor 100 ember ünnepélyes

magyar állampolgári eskütételére került sor a

belvárosi katolikus templomban, Franciaországból,

Romániából, Szerbiából érkezettek részvételével.

Dr. Puskás Imre megyei közgyûlési elnök

kezdeményezésére 5. éve adták át a Magyar sajtó

napján az Év újságírója díjat, amelyet ez évben Cser

Ildikó, a Szekszárdi Vasárnap és a Tolnai Hírlap

fõszerkesztõje vehetett át.

Március 31.

A Föld órájának elsötétítõ programjába városunk ismét

bekapcsolódott, s a belváros dísz- és közvilágítását egy

órára lekapcsolták az energiatudatos életmód

fontosságával egyetértve.

Április 12.

A Hevesy György Természettudományos Projekt

eredményeként új, magas színvonalú laborral

gazdagodott a Garay János Gimnázium. A város

által elnyert összeg 177 450 000 forint volt.

Horváth István polgármester megnyitójában hang-

súlyozta, hogy a kivitelezésben kizárólag szekszárdi

vállalkozók vettek részt. Heilmann Józsefné

igazgató a mások számára is nyitott laboratórium

megvalósuló fejlesztéseirõl szólt.

A labor alkalmas a természettudományos oktatáshoz

kapcsolódó kémia, fizika, biológia és integrált

természettudományos kísérletek elvégzésére. A

megvalósulás során 61 796 547 Ft értékben

vásárolta meg az iskola a legmodernebb tantárgyi és

informatikai eszközöket.

Április 20.

Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató

Központjának Gyermekjóléti Központja konferenciát

rendezett a PTE IGY Karon a 20 éves Családsegítõ

Központ jubileumán. Dr. Haag Éva alpolgármester

köszöntötte a központ vezetõjét, Papp Gyõzõt, aki

kezdetektõl fogva tölti be e tisztséget.

Május 6.

Harmadszor lett a Mészáros Borház nedûje, ezúttal

2009-es Bikavér Szekszárd Város Bora.

Május 10.

A szennyvízhálózat kiépítése után elkészült a Bálint

köz új, kiszélesített útburkolata. 

Május 24.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes László-

Varga Zsuzsanna fõigazgató és Tóth Ferenc

kormánymegbízott kíséretében látogatást tett a Kormány-

ablakban és elõadást tartott a Vállalkozói Szalonban. 

Május 25-28.

Szekszárdi Pünkösdölés címmel magas színvonalú

programokat láthattak a hazai és külföldi látogatók. A

rendezvény Dél-Dunántúl legnagyobb világi pünkösdi

ünnepe volt. E rendezvénysorozat keretében a Babits

mûvelõdési ház a tartalmas szórakozást nyújtó Városi

gyermeknapot is megrendezte.

Május 28.

„A szekszárdi emberek, a szekszárdi borászok

összefogását is szimbolizálja a Garay Pince

átadása” - jelentette ki Horváth István polgármester

az önkormányzati tulajdonba került pince felújítása 1.

ütemtervének zártával. A Garay Pincét ezt követõen a

Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. üzemelteti. A borok

„szentélyét” a polgármester és Eszterbauer János, a

Szekszárdi Borászok Céhe elnöke avatta fel.

Május 31.

Mintegy 3 hektáros területen megnyílt a Szekszárdi

Családbarát Strand-  és Élményfürdõ 7 medencével,

óriás csúszdákkal, 1380m? vízfelülettel. Az eseményen

megjelentek a kormányhivatal vezetõi, a települési

polgármesterek, a városi képviselõk, a beruházók és

kivitelezõk. A létesítményt Horváth István polgármester

avatta fel ünnepélyesen.

Június 2.

A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program

részeként a Te szedd! akcióban 220-an vettek részt,

1,6 tonna szemetet gyûjtöttek össze és 3 illegális

hulladéklerakót számoltak fel.

Június 22-24.

A Szekszárdi Szent László-napokon a város maga

választotta védõszentje tiszteletére középkori

hagyományokat idézõ gazdag programsorozattal

várta a bel- és külföldi érdeklõdõket. A rendezvény

szervezõje a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Háza, helyszíne a Prométheusz park és

a megyei könyvtár udvara volt. A Nyitott pincék

programra is számosan ellátogattak.

Július 17. 

Megalakult a Tolna Megyei Államigazgatási

Kollégium Bûnmegelõzési Bizottsága. A grémium

tagjait a kollégium szekszárdi Vármegyeházán tartott

ülésén választották meg. Az elnök Illés László, tagjai

dr. Vidáné dr. Szûcs Mária, dr. Bíró Gyula,

Jantnerné dr. Oszvald Ágnes, Posta Zoltán és

Farkas Rita.

Augusztus 7. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal vezetõi a sajtó

képviselõivel együtt várták és fogadták a tízezredik

ügyfelet, Mester Péter vállalkozót a szekszárdi Kormány-

ablakban, akinek a rögtönzött ünnepségen Tóth Ferenc

kormánymegbízott egy díszkötéses Alaptörvényt és egy

palack szekszárdi bort ajándékozott.

Augusztus 20. 

Magyar nemzeti zászlóval és az új kenyérrel, élükön

Horváth István polgármesterrel vonultak be a

belvárosi katolikus templomba Szent István napján

azok, a jórészt Erdélybõl és a Vajdaságból érkezett

határon túli magyarok, akik 18-an állampolgári

eskütételük helyszínéül Szekszárdot választották. 

Ezt követõen a meghívottak a szentelt kenyérrel, a

Bartina Néptánc Együttes és az „Ifjú Szív„ Német

Nemzetiségi Táncegyüttes kíséretével levonultak a

Garay János Gimnázium díszterméhez, ahol a

Szekszárdi Gitárkvartett várta õket térzenével.

10.30-kor a himnuszokkal vette kezdetét az Ünnepi

Közgyûlés, amelyen ünnepi beszédét követõen

Horváth István polgármester átadta a Pro Urbe

emlékplaketteket, a „Közjóért„ a „Szekszárd javáért” és

a „Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntetõ címeket. A

„Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért” díjat

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a „Roma Nívódíj”

elismerést Sárközi János József, a Szekszárdi Roma

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2012.
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Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adta át. Az

ünnepségen közremûködött Lozsányi Tamás

zongoramûvész, Juhász Bence és Zilai Janina, a

Tücsök Zenész Színpad énekesei, Csötönyi László

elõadómûvész és Szanyó Veronika versmondó. 

Este a Prométheusz parkban az autentikus népzenét

modern stílusú darabokkal ötvözõ Csík Zenekar adott

fergeteges koncertet a zsúfolt nézõtér elõtt. A városi

ünnepet színpompás tûzijáték zárta.

Szeptember 5. 

Sajtótájékoztatót tartott Tóth Ferenc országgyûlési

képviselõ, kormánymegbízott az államigazgatási

rendszer átalakításáról, a 2013. január 1-jével

megalakuló hat tolnai járás létrehozásának

elõkészületeirõl. László-Varga Zsuzsanna, a

kormányhivatal fõigazgatója részletezte a szakmai

elõkészítõ folyamatot, míg az átadás-átvétel lebonyo-

lításáról, mint járási biztos, Gerhátné dr. Péter

Mária, a megyei kormányhivatal hatósági fõosztál-

yvezetõje adott tájékoztatást.

Szeptember 19.

Szakmai konferenciát szervezett Szekszárdon, a

Vármegyeháza dísztermében a megyei kormányhivatal

Tolna megye 109 települése polgármesterének és

jegyzõjének. A nagy érdeklõdés övezte rendezvényen a „jó

állam” kialakításának koncepciójáról és a járások

létrehozásáról dr. Zöld-Nagy Viktória, a Közigazgatási és

Igazságügyi Minisztériumnak a területi közigazgatás

fejlesztéséért felelõs helyettes államtitkára tartott elõadást. 

Szeptember 27. 

Dr. Haag Éva alpolgármester és Máté Péter

önkormányzati képviselõ lett az Év képviselõje az

állampolgárok szavazatai alapján. Az elismeréseket, a

Bárka Mûvészeti Szalon által felajánlott festményeket az

Állampolgári Részvétel Hete keretében Ácsné Oláh

Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke adta át a

rendezvénysorozat egyik záróaktusaként.

Október 3. 

A kivitelezõ Wiesner Mélyépítõ Kft. átadta az újvárosi

temetõ új térkövezett parkolóját. A 6,4 millió forintos

beruházás eredménye, hogy a jövõben, a mintegy

500 négyzetméteres területen 30 személyautó

parkolhat kényelmesen, esztétikus környezetben.

Október 20. 

Ismét felemelõ ünnepségnek adott otthont a

szekszárdi városháza, amelynek keretében újabb 23,

hazánkban vagy a határon túl élõ nemzettársunk tett

állampolgársági esküt dr. Haag Éva alpolgármester

és Parrag Katalin anyakönyvvezetõ elõtt. 

Október 23. 

Az idén „Köszönet a hõsöknek” mottóval rendezte meg a

város az 1956-os forradalom 56. évfordulójának

Emlékünnepét. A program délelõtt 10 órakor a POFOSZ

Tolna Megyei Szervezetének megemlékezésével

kezdõdött a városházán, amelynek aulájában a

résztvevõk megkoszorúzták az emléktáblát. A Szent

István téren az Alisca Brass Band fogadta térzenével az

ünneplõket, ahol 11 órakor vette kezdetét a

megemlékezés. Horváth István polgármester ünnepi

beszéde után „Az én ötvenhatom” címmel Buda Ferenc

verseibõl készült zenés irodalmi összeállítás következett

az I. Béla Gimnázium diákjainak elõadásában. Ezt

követte az egyházak ünnepi áldása és a koszorúzás. Az

emlékünnep záróaktusa 16 órától a Szekszárdi

Kamarazenekar ünnepi hangversenye volt a

Vármegyeháza dísztermében.

Október 30. 

A kistérség polgármestereivel kibõvített ünnepi

közgyûlés keretében írta alá Horváth István

polgármester és Tóth Ferenc kormánymegbízott a

város önkormányzata és a megyei kormányhivatal

közötti megállapodást a szekszárdi járási hivatal

felállításáról. Az esemény díszvendége volt 

dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes,

közigazgatási és igazságügyi miniszter. 

November 6. 

Horváth István polgármester meghívására Szekszárd-

on járt és fórumot tartott Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes, aki az önkormányzatok adósságának

kormányzati átvállalásáról is beszélt hallgatóságának.

Elmondta, hogy nincs kettõs mérce, a felelõsen gazdál-

kodó önkormányzatok, szigorodó törvényi feltételek

mellett ugyan, de a jövõben is hozzáférnek majd a

kormányzati forrásokhoz.

November 9. 

Elkezdõdött a felkészülés az Európai Unió új, 2014-ben

kezdõdõ hétéves költségvetési ciklusára. Ennek

jegyében tartották meg dr. Puskás Imre elnökletével

elsõ, elõkészítõ tanácskozásukat a potenciális partnerek

a megyei önkormányzat épületében, a területfejlesztési

fórumon. A résztvevõk együttmûködési megállapodást

kötöttek aláírásukkal is megerõsítve: szívesen veszik ki

részüket a munkából.

November 27.

Sajtótájékoztatón számolt be Horváth István

polgármester és Csillag Balázs, a Szekszárdi

Sportközpont Nkft. ügyvezetõje a VIS NOVA projekt

keretében végzett beruházás végrehajtásáról. Az 5

százalékos önerõ mellett 25 millióval támogatott fejlesztés

során átalakították a sportcsarnok hõellátását.

Bekapcsolták a rendszerbe a szomszédos fürdõ

melegvizét, a csarnok déli oldalán 80 négyzetméteres

napkollektort helyeztek el, korszerûsítették és auto-

matizálták a gázkazánt. Az új rendszertõl évi 4 milliós

megtakarítást és gyors megtérülést várnak.

December 4. 

Szekszárd adóssága jelentõs részének állami

átvállalásáról egyeztetett Fazekas Sándor vidék-

fejlesztési miniszter és Horváth István polgármester.

Sajtótájékoztatón elmondták, hogy a város - ésszerû

gazdálkodásának eredményeként egyébként nem túl

magas - 4,6 milliárdos adósságállományának 40%-áról,

közel 2 milliárd forintról tárgyaltak. Horváth István

polgármester jelezte, hogy az adósságrendezés révén

felszabaduló források megjelenhetnek a jóléti-szociális

területen, és erõsíthetik a megyeszékhely lakosság-

megtartó képességét is.

December 5. 

Százmillió forint értékû gépparkkal bõvült - közel

82%-os pályázati támogatással - a Szekszárdi Víz- és

Csatornamû Kft. szennyvíztisztító telepe. Munkába

állt egy John Deere gyártmányú traktor, a mini- és

közepes homlokrakodó, a bálabontó-szecskázó, az õrlõ-

keverõ kanál adapter. 

December 13. 

A közgyûlést követõen közmeghallgatás színhelye volt a

polgármesteri hivatal díszterme. A megjelentek

kérdései, amelyekre Horváth István polgármester, a

bizottságok vezetõi és a hivatal illetékesei adtak választ,

többnyire a folyó és induló nagyberuházásokat,

városrendezési munkálatok menetét, a közutak és

járdák állapotát illették.

December 19. 

Ünnepélyesen átadták a két nyertes pályázatnak

köszönhetõen megújult 2. Számú Óvoda,

Bölcsõde és Családi Napközi Kadarka utcai

épületét. Az összesen közel 37 millió forintnyi

fejlesztés eredményeként megtörtént az intézmény-

ben a nyílászárók cseréje, a fûtéskorszerûsítés, az

akadálymentesítés és új játékokkal az udvar

tereprendezése. A fejlesztés eredménye még egy új

csoportszoba, a családi napközi bõvülése és két új

munkahely létesülése.

December

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2 175 000 Ft

összegû karácsonyi adományban részesítette a

rászorulókat, amelyet a civil szervezetek bevonásával

juttattak el hozzájuk.

Január-december

Szekszárd Megyei Jogú Városban összesen 176 fõ

tett állampolgársági esküt a városházán, illetve a

belvárosi római katolikus templomban.

II. GAZDASÁG

Február 11.

Farkas Pálné igazgató és Horváth István polgár-

mester avatta fel a Dienes iskola új, szakszerûen

berendezett könyvtártermét, amelyet három korábbi

tanterembõl alakítottak ki a Szekszárd város, a

Szekszárdi Vagyonkezelõ Kft. és a Szekszárdi

Német Kisebbségi Önkormányzat segítségével. Dr.

Ganczer Tamás, a Tehetségekért Alapítvány

elnöke méltatta a szülõk és pedagógusok költség-

csökkentõ összefogását, az Alisca Terra Kft., a

Diákétkeztetési Kft., a Rotary Club és a vállalkozók

támogatását.

Március 2.

Szekszárd elkötelezett a megújuló energia széles körû

felhasználásában s ezt projektekben kívánja bebizonyítani,

hangzott el Ács Rezsõalpolgármester köszöntõjében a Vis

Nova program2. szekszárdi elõadásán, ahol a napenergia

hasznosítása került fókuszba.

Március 28.

220 mintát ízlelt meg a szakértõ zsûri a 2012. évi

Szekszárdi Borvidéki Borversenyen.

Április 8.

A kiskõrösi országos kadarka borversenyen Toronyi

György bora lett az egyetlen szekszárdi aranyérmes.

Május 12.

Megnyílt a szekszárdi Helyi Élelmiszerbolt, amelyben

városunkból és 25 km-es körzetébõl változatos

termékskála várja a vásárlókat, helyi termék védjegy

viselését is lehetõvé téve.

Június 2.

Sikeresek voltak a szekszárdi borászok a VII.

nemzetközi kékfrankos borversenyen. Arany-

éremben részesült a Dúzsi, Fritz, Mészáros, Takler

Pincészet és Pálos Miklós.

Június 28.

A Kereskedelmi és Iparkamara élére dr. Fischer

Sándort további 4 évre választották meg, általános

alelnök Cziczer János lett.

Július 1.

Szekszárdi borászok boradománnyal járultak hozzá

az Egerben megrendezett Országos Honismereti

Akadémia sikeréhez.

Július 28. 

Ebesi telephelyén, egy új és korszerû (1400

négyzetméter alapterületû) üzemcsarnok átadásával

ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a

Ferropatent Zrt. Az eseményt Demján Sándor, a

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének

elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Augusztus 3. 

A kiérdemesült, több mint 25 éves Csepel típusú

csatornamosó gépkocsit egy új Mercedes-Benz Actros

csatornatisztító gépjármû váltotta fel a Szekszárdi Víz és

Csatornamû Kft. pályázati fejlesztésének keretében. A

nagyobb teljesítményû mozgékonyabb és magas mûszaki

színvonalat képviselõ berendezés 49 millió forintba került.

Augusztus 29. 

A BHG Alkatrészgyártó Kft.-nél a 370 milliós

infrastrukturális, a 670 milliós technológiai fejlesztés,

és a festõüzem 40 milliós átalakításának ered-

ményeként jelentõs termelési és árbevétel növekedés

feltételeit sikerült megteremteni, amelynek ered-

ményeként további 60 fõvel bõvülhet a létszám. A

három projektet az EU 337 millió forinttal segítette.
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Június-augusztus

Az elmúlt 35 év legszárazabb nyarát élte át a város. A

csapadék mindössze 76,1 mm volt, ez az átlag 38,6 %-

a. Mindhárom nyári hónapot az átlag alatti állapot

jellemezte. Egyidejûleg ebben az évben a második

legmelegebb nyár volt, amely 2,8 C fokkal haladta meg

az átlagot. Ezt mutatja az a tény is, hogy a nyári napok

száma 85 (átlag 71), a hõségnapok száma pedig 65

(átlag 38) napot tett ki.

Szeptember 1. 

A „Koccintás” elnevezésû mozgalomhoz csatlakoz-

va mintegy 1600 szekszárdi borkedvelõ, illetve a

szekszárdi borokat szeretõ vendég csengette össze

23 borász boraival telt poharát a Garay téren, ahol a

kiváló borok mellett a Junior Stars játéka gondos-

kodott a kitûnõ hangulatról. 

Szeptember 15-16. 

A franciaországi Montpellier-ben rendezték meg a

magyar agráriumot bemutató konferenciát. A prog-

ramok között szerepelt a magyarországi bor-

vidékeket bemutató borkóstoló is, amelyen a

szekszárdi borvidéket Dúzsi Tamás és Mészáros

Pál pincészete képviselte nagy sikerrel.

Szeptember 19. 

A bajai Kultúrpalotában ünnepélyes sajtótájékoztatón

tartották a 2012-es Utazás Kiállításon már együtt

szereplõ Szekszárd, Baja és Gemenc Zrt. turiszti-

kai összefogásból elkészült félperces reklámfilm és

ötperces kisfilm premierjét. A közös filmtõl illetve az

összefogástól a Gemenci erdõ kínálta turisztikai

lehetõségek hatékonyabb kihasználását remélik a

résztvevõk.

Október 4. 

Horváth István polgármesternek, a parlament mezõ-

gazdasági bizottsága alelnökének meghívását elfogad-

va Szekszárdon találkozott egymással Peter Bleser

német és Budai Gyula magyar államtitkár, tanács-

kozásukon áttekintve Európa, ezen belül a két ország

mezõgazdaságának jövõjét, a szakpolitikai feladatok

közös megoldásának lehetõségeit. Sajtótájékoz-

tatójukon elmondták, hogy minden fontos kérdésben

egyetértésre jutottak.

Október 9. 

A szekszárdi Vállalkozói Szalon vendége volt Járai

Zsigmond közgazdász, az elsõ Orbán-kormány

pénzügyminisztere és Magyar Nemzeti Bank korábbi

elnöke. A nagytekintélyû közgazdász a gazdaságpo-

litika aktuális kérdéseirõl tartott tájékoztató elõadást a

megjelent vállalkozóknak.

November 8. 

Elkészült a Dél-Dunántúli program keretében nyújtott

160 millió forintos támogatás felhasználásával

megvalósult Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány inkubátorházának bõvítése, amelynek

eredményeként egy 855 négyzetméteres mûhely-

csarnok és 170 négyzetméter iroda és szociális blokk

került átadásra, amelyet a jövõben termelõ és

szolgáltató vállalkozások bérelhetnek.

November 23. 

Átadták a 2012. évi megyei Prima Díjakat illetve az Év

vállalkozójaelismeréseket a Vállalkozók és Munkáltatók

Országos Szövetsége (VOSZ) Tolna Megyei Szerveze-

tének gáláján a Garay János Gimnázium dísztermében.

A gála díszvendége volt Demján Sándorné, az alapító

neje és dr. Takács Ildikó, a Prima Primissima Alapítvány

kuratóriumi tagja.

November 24-25. 

A bor és sajt összeilleszthetõségét, az azonos és eltérõ

ízek harmóniáját Budapesten idén is az a városligeti

Vajdahunyad várban tartott IX. Magyarországi Újbor-

és Sajtfesztivál demonstrálta leghatásosabban, amely-

nek fõszervezõje a szekszárdi Ferenc Vilmos, aki a

világszerte hódító újbor, a „bozsolé” kultuszának itthoni

feltámasztását tekinti a fesztivál legfontosabb feladatá-

nak. A fesztiválra beküldött 277 minta között a Szent

Gaál, Fritz és Toronyi Pincészet kapott igen nagy

figyelmet és elismerést.

III. OKTATÁS, NEVELÉS

Február 14.

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán 109

hallgató vette át ünnepélyes keretek között diplomáját.

Február 14.

A város és környéke fiatal tehetségeit hivatott

felkutatni és támogatni a Szekszárd és Térsége

Tehetségsegítõ Tanács, amely a Garay János

Gimnáziumban alakult meg.

Február

A Kenguru Német Nyelvi és Országismereti Versenyen

Toronyi Tamás a Garay János Gimnázium tanulója

harmadik helyezett lett, felkészítõje Tóth Lászlóné.

Március 12-14.

Ismét megrendezték a Garay-napokat. Báló

Marianna tanárnõ rendezésében elõször a március

15-i eseményeket idézték fel a diák színjátszók. Az ez

évi diákigazgató Sulyok Benedek és Toláczi Gábor

lett. Horváth István polgármester méltatta a Garay-

napok közösségformáló jelentõségét, majd átadta az

iskola kulcsát a diákoknak.

Március 22.

Az I. Béla Gimnáziumban szervezett 8. Neumann János

Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen

az általános iskolás korosztályban grafika kategóriában a

Baka István Általános Iskola színeiben Fábián Csilla 2.

helyezést, animáció kategóriában Horváth Ákos és

Kostyán Krisztina közös munkája az 1. helyezést

érdemelte ki. Felkészítõjük: Ábrahám Béla.

Április 11.

Dr. Horváth Béla, a PTE IGYK dékánja kazah

vendégeket fogadott, akik bemutatták hazájuk

turizmusát, és tapasztalatokat gyûjtöttek a turizmus

magyarországi eredményeirõl.

Április 12.

Átadták a Dienes iskola EU-s termét. Az eseményen

részt vett dr. Braun Márton, az Európa Tanács

alelnöke, Dombai Szilvia az EIP irodavezetõje. 

Június 

A Garay János Gimnázium történetében páratlan

eredmény született: a 12./a osztály érettségi átlaga

4,8 lett. Külön kiemelendõ a matematika tantárgy

4,9-es átlaga. 28 fõ vizsgázott jeles és mindössze

három tanuló jó eredménnyel.

November 4. 

A PTE Illyés Gyula Kara Prof. dr. Horváth Béla

irodalomtörténész, egyetemi tanár, a kar dékánja közel

25 millió forintot nyert az OTKA (Országos

Tudományos Kutatási Alapprogramok) pályázatán,

amely összegbõl az elkövetkezõ négy évben József

Attila 1930 és 1937 között íródott publicisztikai,

elméleti szövegeinek, tanulmányainak kritikai kiadását

készíti elõ egy kutatócsoportot irányítva.

November 6-án 

A PTE Illyés Gyula Kar ünnepi rendezvényekkel

emlékezett meg névadójáról és a Magyar Tudomány

Napjáról. Az eseménysor zárása „Különös testa-

mentum” címmel Illyés Gyula születésének 110.

évfordulójára összeállított emlékmûsor volt Németh

Judit elõadómûvész, Tóthné Lázár Noémi zene-

tanár, a dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai és

a PTE Illyés Gyula Kar hallgatói közremûködésével.

November 8-9. 

A PTE Illyés Gyula Kara "Hidak és párhuzamok a 175

éves közép-európai és magyarországi óvóképzés

történetében" címmel nemzetközi konferencia és

emlékülés keretében emlékezett meg a Tolnán, 1837.

október 7-én megnyitott óvóképzõ alapítására. Húsz

különbözõ székhelyû óvóképzést folytató fõiskola és

egyetem - köztük három külföldi is - képviseltette magát a

tudományos tanácskozáson. Komoly tudományos értékkel

bíró elõadások hangoztak el a plenáris programokon, a

tolnai emlékülésen és a hét tematikus szekcióban.

November 9-10.

Domokos Bence az I. Béla Gimnázium tanulója a

VI. Országos Középiskolai Földrajztudományi Diák-

konferencián meteorológia, csillagászat témában

Szekszárd Klímastratégiája: Légtisztaság, lég-

szennyezettség, valamint Misli Bence Megújuló

energiaforrások címû munkájával 3. helyezést ért el.

November 10. 

A 360 csapatot mozgósító mezõnyben második lett a

Nemzeti Tankönyvkiadó és a budapesti Németh

László Gimnázium által negyedik alkalommal kiírt

Országos Történelmi Mûveltségi Vetélkedõn a

szekszárdi Garay gimnázium Nero csapata, míg

az iskola Xerxész és a nyelvtörõk nevû triója pedig

különdíjat kapott. 

November 12-16.

Tehetségnapokat tartottak a Garay János Gimnázium-

ban. A Tudomány Hete rendezvénysorozathoz

kapcsolódóan az elõadók a legkülönbözõbb tudományos

területrõl érkeztek városunkba. Akadémikusok, mint dr.

Pósfai György, az MTA Szegedi Biológiai Kutató-

központja Biokémiai Intézetének igazgatója, és dr. Illés

Erzsébet, az MTA Csillagászati Kutatóintézetének

tudományos fõmunkatársa, és ifjú tehetségek - Garays és

vendégdiákok - tárták az érdeklõdõk elé tudásuk legjavát.

Pécsrõl, de még Óbecsérõl is érkeztek elõadásra

vállalkozó diákok. A programsorozat záróeseménye a

Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Verseny döntõje volt,

amelynek 2012. évi gyõztese, a szerencsi Bocskai István

Gimnázium és Szakközépiskola csapata lett. A házigazda

Elblinger Zsuzsanna, Potyondi Gergõ és Pusztai

Petra alkotta Garays csapat is sikeresen szerepelt, a

második helyen végeztek.

November 20. 

Ötmillió forint értékû, a szekszárdi Ekron Kft. által

biztosított Samsung-terméket kaptak szekszárdi iskolák

és egyesületek a SmartSport a Gyermekekért

elnevezésû akció eredményeként. A nyereményeket a

városházán Ács Rezsõ alpolgármester és Zalakovics

Gábor, a városi diáksport egyesület vezetõje vette át a

cég képviselõitõl.

November 23.

Hat iskola 163 tanulója és felkészítõ tanára kapott

elismerést a Garay János Gimnázium dísztermében

tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közgyûlésének Humán Bizottsága által tizenötödik

alkalommal kiírt Mecénás Tehetséggondozó

Támogatás díjkiosztó ünnepségén. A Garay János

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény növendékeinek bemutatójával kezdõdött az

esemény, akik Tardoskeddi váskatáncot, valamint lassú

és friss csárdást mutattak be. A díjazottakat Csillagné

Szánthó Polixéna, a humán bizottság elnöke

köszöntötte, és ezt követõen átadta az elismeréseket.

November 29.

Labortalálkozót rendeztek a Garay János

Gimnáziumban, amely tíz megyei alap- és

középfokú oktatási intézménnyel együttmûködve

nyerte meg a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011

számú pályázatot. Az eseményre az együtt-

mûködõ partnereken túl az országban más iskolák

által elnyert természettudományos projektek labor-

vezetõi és szakemberei is meghívást kaptak.

Heilmann Józsefné igazgatói köszöntõjét követõ-

en, dr. Kroó Norbert, az Magyar Tudományos

Akadémia alelnöke, Gerzsei Péter, szekszárdi

tankerületi igazgató és dr. Kormos Dénes, a

Nemzeti Tehetségsegítõ Tanács tagja tartott

tájékoztató elõadást.
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December 13. 

A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Karán Jari

Pekka Olavi Vilén professzor, finn nagykövet angol

nyelvû elõadást tartott a finn oktatási rendszerrõl.

Elõadását követõen a Pécsi Tudományegyetem

tiszteletbeli díszdoktorává avatták.

December 18. 

Horváth István polgármester és Matókné Misóczki

Mária igazgatónõ avatta fel a Garay János Általános

Iskola és AMI új könyvtárát. A beruházás a TIOP-

3.1.2-es pályázat keretében valósult meg. Az elnyert

5,5 millió forintot a fenntartó Szekszárd önkormány-

zata, valamint az épületet üzemeltetõ Szekszárdi

Vagyonkezelõ Kft. további több mint 2 millió forinttal

egészítette ki. Jelentõs társadalmi munkával járultak

hozzá a munkák elvégzéséhez a szülõk és

pedagógusok is.

IV. KULTÚRA, TUDOMÁNY, 

KÖZMÛVELÕDÉS

Február 19.

Szekszárd volt a vendége a Mûvészetek Palotájának

(MÜPA) a  Cifra palota - Hetedhét ország címû

rendezvénnyel. A programon közel 150 résztvevõ

képviselte városunkat, nagy sikerrel. A Babits mûvelõdési

ház által összeállított programon Szekszárd és a Sárköz

kulturális jegyei egyaránt kidomborodtak.

Február 21.

Bertold Brecht Kispolgári nász címû darabját mutatta

be a DBU, amelyen a társulat minden tagja színre

lépett. A zenérõl Ric József harmonikás gondos-

kodott.

Február 28.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban, majd a Magyar

Írószövetségben is bemutatták a Tamás Menyhért író,

költõrõl készült portréfilmet, amelyet Kis Pál István,

Gacsályi József és Kis Ádám alkotott.

Március 5.

A Víz'P'Art Közalapítvány által Szabó Dezsõ

festõmûvész emlékére alapított 200 000 Ft-os

mûvészeti ösztöndíjat Juhos Janka szekszárdi

fémmûves formatervezõ nyerte el.

Március 14.

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes

szervezésében Kodály-emlékhangversenyre került sor

a Vármegyeháza dísztermében, ahol a Naszladi Judit

karnagy vezényelte kórus mellett fellépett a Mözsi Bartók

Béla Nõi Kar Schmidt Zoltánné vezetésével és a pécsi

Kodály Zoltán Gimnázium leánykara, amelynek karnagya,

Kertész Attila fõiskolai docens elõadást is tartott Kodály

Zoltán ma is szól hozzánk címmel. Városunk nevében

Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök

mondott bevezetõt.

Március 24.

Háromdimenziós látványvilágban tekinthette meg a

közönség a Tolna megyei várakat, templomokat a

megyei könyvtárban, többek között a simontornyai várat

és a szekszárdi bencés apátságot a Pazirik Kft. munkája

által, amely a világon egyedülálló technikával készült.

Március 28.

A megyei könyvtár kiadásában megjelent a magyar

fotótörténet kiemelkedõ alakjáról, Escher Károlyról

készült hiánypótló mû, Móser Zoltán szerkesztésében.

A kötetet a Mai Manó Házban is bemutatták.

Március 28.

A Magyarországi Német Ifjúsági Kórusok országos

fesztiválján kórus kategóriában arany, kamara

kategóriában pedig dicséretes ezüst minõsítést

szerzett a Babits Mihály Általános Iskola Német

Nemzetiségi Kórusa, Naszladi Judit vezényletével

és Keller Antal harmonika kíséretével.

Április 11.

A Költészet napja alkalmából 3 helyszínen is

hallható volt Babits Mihály Jónás könyve, amelyet

Dúzsi Tamás borász, Kis Pál István író, költõ és

Orbán György elõadómûvész szólaltatott meg.

2012. április

A 14. Kaleidoszkóp VersFesztiválon Nyíregyházán, a

Móricz Zsigmond Színházban megtartott, határon túli

magyarokat is felvonultató nemzetközi versenyen

Csizmazia Dóra és Miller Oliver Tibor, a Garay

János Általános Iskola és AMI két diákja egyaránt

fesztiváldíjat nyert. 

Paks 2012 Ki, mit tud?Országos vers-, és prózamondó

versenyen a Garay János Általános Iskola és AMI

tanulói a következõ minõsítéseket szerezték: arany:

Parrag Réka, Miller Oliver Tibor. Ezüst: Ferger

Viktória Hanna, Ábrahám Bereniké, Meggyesi

Balázs. Bronz: Miller Sári Anna, Ranga Simon Péter,

Bálványossy Balázs, Kágyi Árvácska Rebeka, Sili

Gergõ. Felkészítõ tanár: Csizmazia Ferencné.

A Néprajzi Múzeum, a Mérei Ferenc Fõvárosi

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó és a

Magyarországi Virágkötõk és Virágkereskedõk Szakmai

Egyesülete rajzpályázatán: Molnár Eszter a Dienes

Valéria Általános Iskola tanulója I. helyezett lett, Kiss

Nikolett Szilvia,a Garay, valamint Bíró Gergõ,a Dienes

iskola tanulója különdíjban részesült. 

Április 13.

Az I. Béla Gimnázium tanulója, Tornóczky Áron a

XVIII. Országos József Attila Mese-Vers- és Novellaíró

Pályázaton díjazásban részesült és alkotását a zsûri

beválogatta a 2012. évi gyermek- és ifjúsági antológiába.

Április 16.

A megyei könyvtárba látogatott Czigány György író,

költõ, mûsorvezetõ feleségével, a szekszárdi Simon

Erikával, a Miért hiszek? sorozat egyik szerzõjével. 

Április 20.

Az újjávarázsolt Vármegyeháza Pollack kávézójában

mutatta be dr. Puskás Imre, a megyei közgyûlési elnöke

Cserna Anna fõlevéltáros által szerkesztett könyvet, amely

a szekszárdi apátság 950. és a megyeháza építésének

175. évfordulója emlékére készült.

Május 11.

A több mint 2 évtizedes „Énekel az ország”

mozgalom koncertjének a budapesti MÜPA adott

otthont, a hol a 400 fõs egyesített kórusban a

Gagliarda Kamarakórus énekesei is felléptek.

Május 14. 

A Szekszárd Jazz Quartet nagysikerû jubileumi

koncerttel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

Az együttes jelenlegi mûvészei: Béres János, Hulin

István, Kelemen Endre, Rizner József és

Soponyai József.

Május 28.

A Szekszárdi Madrigálkórus a Szekszárdi Kamara-

zenekarral közös, hagyományos pünkösdi koncertet

tartott a belvárosi római katolikus templomban.

Június 8. 

Szkárosi Endre (2011. Mészöly-díjasa) író, költõ, mû-

fordító, és dr. Máriás Béla író Garay téri kötet-

bemutatóján, a 83. Ünnepi könyvhéten közre-

mûködött Ladik Katalin költõ, elõadómûvész.

Este a Rock Bisztróban tartott „AGYSZAMBA-

FESZT”-en részt vett a  SPIRITUS NOISTER (Ladik

Katalin, költõ; Sõrés Zsolt vizuális költõ; Szkárosi

Endre performer költõ, dr. Máriás és a Tudósok

Zenekar, valamint a Yellow Spots Együttes.

Június 10.

A Magyarországi Német Színházban Solymár

Dánielt hirdették ki az Évad színészének a szakértõ

zsûri és a társulat döntése alapján. A színész a

közönség díját is elnyerte.

Június 14.

Az V. Borok és húrok fesztiválon a Szekszárdi

Gitárkvartett nagysikerû elõadása mellett ír, skót,

szerb és görög muzsikát hallhatott és borbemutatón is

részt vehetett a nagyszámú zene- és borbarát.

Június 18.

90 éve született Csányi László író, esszéista.

Tiszteletére könyv- és tárgyhagyatékából emlék-

szobát avattak a megyei könyvtárban. Munkás-

ságáról fotótárlat is nyílt.

Június 27.

A Gagliarda Kórus Hangversenykórus minõsítést

szerzett az újvárosi templomban rendezett minõsítõ

hangversenyen.

Június 27.

Neved a nevem címmel Sütõ Károly rajzaival,

Kovács Ákos szerkesztésében megjelent Darvas

Ferenc író, költõ kötete.

Július 11. 

„Utam muzsikálva járom” címmel Sárdy János

felejthetetlen alakját megidézõ kiállítás nyílt a

Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. A múzeum a

magyar opera és filmmûvészet kiemelkedõ egyéni-

ségének 105. születésnapjára emlékezett október

31-ig látogatható tárlattal.

Július 13.

„Vuk a valóságban, avagy az én rókám” címmel

gyermekrajz pályázatot hirdetett az Országos

Magyar Vadászkamara Tolna Megyei Szervezete

és a Diana Vadászhölgy Klub közösen. A

szekszárdi díjazottak: Török Zsolt, László Lilla,

Szommer Petra, Szüsz Nikolett.

Augusztus 2. 

A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. és az

Illyés Gyula Megyei Könyvtár együttmûködésének

eredményeként strandkönyvtár nyílt a Szekszárdi

Családbarát Strand-, Élmény- és Termálfürdõ fõ-

épületének csendes, keleti oldalán. A mintegy 150

kötetes induló állományt az olvasni szeretõ strand-

látogatók ezután nem csak olvashatják, de önkéntes

könyvadományaikkal akár bõvíthetik is.

Augusztus 4.

Nagy sikert aratott a Szekszárdi Madrigálkórus az

olaszországi Arezzóban rendezett nemzetközi

kórusversenyen. A rendkívül erõs mezõnyben, a külön-

bözõ korok mûveit megszólaltató vegyes kategóriában,

majd a folklór esten is a 3. díjat érdemelték ki.

Augusztus 8. 

Polgármustra címmel megjelent a Szekszárdi ki

kicsoda?. A Szepesi László és Wessely Gábor

szerkesztette kötetet a Petrits-féle Mézeskalács

Múzeum kerthelyiségében mutatták be.

Augusztus 23-24. 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár jubileumi

eseménye volt a Gyermek és ifjúsági írók 20.

szekszárdi tanácskozása. A résztvevõk ez alkalommal

a kortárs ifjúsági regényrõl folytattak eszmecserét. Az elsõ

napon Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottság

elnöki és Németh Judit könyvtárigazgatói köszöntõjét

követõen Sándor Csilla elnöklete mellett vitaindítók

hangoztak el Dian Viktória, Németh Eszter, Rigó Béla,

Szabó Luca, Wittmann Ildikóelõadásában. Ezt követte

a délutáni vita és kerekasztal-beszélgetés Nyulász Péter

és Kamondy Imre vitavezetésével.

Másnap Rigó Béla író, költõ elnökletével folytatódott a

munka. Elõbb Lázár Ervin élete és munkássága címmel

Komáromi Gabriella gyermekirodalom-kutató tartott

könyvbemutatót, majd Szávai Ilona szólt elõadásában a

„gyermekkönyvek vonzásáról”. A résztvevõk ebben az

évben is összeállítottak egy ajánlást, mintegy összefoglalva

a tanácskozás eredményeit.

Szeptember 4. 

Évadnyitó premierjén Lutz Hübner: Margit jelenete a
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89. oldalról címû színházi komédiáját mutatta be a

Magyarországi Német Színház. A Faust Margit

jelenetét öt változatban prezentáló elõadás rendezõje

Florin Gabriel Lonescu volt.

Szeptember 12. 

Felavatták és átadták az I. Béla Gimnázium

Kollégiumának elõterében E. Nagy Mária és Hucker

Ferenc, két szekszárdi mûvész nagyméretû, 24

négyzetméteres Szekszárd-pannóját, amelyet az alkotók

a városnak ajándékoztak. A mû létrehozásához a Jako

Fémipari Kft. nyújtott anyagi segítséget. 

Szeptember 14.

Ékes László Gyalogúton címû új könyvének

bemutatója zajlott a Garay gimnáziumban. Az Illyés

Gyula könyvtár, a kötetet gondozó Babits Kiadó és a

szerzõ által rendezett esten közremûködött a Gárdonyi

Zoltán Református Együttes Naszladi Judit karnagy

vezetésével, továbbá Németh Judit és Orbán György

elõadó-, valamint Lozsányi Tamás zongoramûvész.

Szeptember 20-23. 

A 2009-ben Kiváló Minõsítésû Fesztivál címet nyert

Szekszárdi Szüreti Napokat idén 8. alkalommal rendezte

meg a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza és a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. A 23

millió forintos költségvetésbõl rendezett program csütörtök-

tõl vasárnapig 12 helyszínen mintegy 70 program valósult

meg, amelyekre az idõjárásnak is köszönhetõen emberek

tízezrei (becslések szerint közel 40 ezren) látogattak el.

Az új helyszínre költözött Borok és Ízek utcájában 39

pincészet és hat étterem szolgált borokkal és

ételekkel. Az iparmûvészeti vásárban kilencven mester

kínálta portékáját. Változatos tematikával 10 kiállítás

kínált látni és gyönyörködni érdemest.

A színpadokon 19 szekszárdi és csaknem ugyan-

ennyi meghívott mûvészeti csoport jeleskedett.

Társult rendezvények gazdagították, a folklór, a

képzõmûvészeti, a komolyzenei kínálatot. 

Szeptember 22. 

A Szekszárdi Szüreti Napok kísérõrendezvényeként

került megrendezésre a VI. Szekszárdi Festészeti

Triennálé a Vármegyeháza épületében. A Magyar

Festõk Társasága közremûködésével rendezett tárlat

ezúttal Rippl-Rónai József élete és munkássága elõtt

tisztelgett, és október 28-ig volt látható.

Szeptember 22-23.

Tizenegy alkotást küldtek versenybe készítõik idén a

szüreti napok idején megrendezett IX. DIGI 24

FilmMaratonra. A bíráló bizottság, amelynek elnöke

prof. Karl Bardosh, a New York University film- és

televízió tanszékének vezetõje volt, a beérkezett

alkotásokat értékelve megosztott elsõ helyezést adott ki:

Pilath Tom Lovagolni, és Papp „Doki” Máté DeeM91

nevû stábja által forgatott „A hely” címû kisfilmjére.

Szeptember 26. 

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza

„Önarckép értékkel” címû sorozatának vendége

Schubert Péter grafikusmûvész volt, aki Simon V. Zita

mûsorvezetõvel és az est vendégeivel az összetartozást

kifejezõ, szolidan humoros, meghitt, családias hangulatot

teremtett, a közönség nagy örömére. 

Október 1. 

A Zene világnapja alkalmából rendezett hangverseny a

Vármegyeháza dísztermében méltó volt az alkalomhoz.

A Szekszárdi Kamarazenekar és meghívott vendég-

mûvészei remekmûvek elõadásával emlékezetessé

tették a zene szekszárdi ünnepét.

Október 1-7. 

Élénk érdeklõdés kísérte az Õszi Országos Könyvtári

Napok szekszárdi eseményeit, amelynek témája idén az

Összefogás az aktív idõsödésért volt. Az Illyés Gyula

Megyei Könyvtár színes és bõséges programmal,

rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozással

kedveskedett jelenlegi és leendõ olvasóinak .

Október 8. 

Kiállítást rendezett Beda László képeibõl az I. Béla

Gimnázium Kollégiuma, amely tárlat megnyitóján

helyszíni festési bemutatót is tartott a kiállító mûvész.

A jelenlévõ diákok így tanúi lehettek az alkotási

folyamatnak, illetve egy kép születésének.

Október 11. 

A Magyarországi Német Színház bemutatta Matei

Viºniec Paparazzi címû darabját. A Romániából - politikai

okokból - Franciaországba menekült szerzõ abszurd

játéka Dan Tzopa rendezésében szép sikert aratott.

Október 12-15. 

Székelyudvarhelyen, az V. Musica Sacra Nemzetközi

Kórusfesztiválon járt a Gagliarda Kamarakórus. A

június óta hangversenykórusnak minõsített együttes

három sikeres koncertet adott, szoros barátságot kötve a

házigazda és vendéglátó Musica Sacra kórussal.

Október 13. 

Bikavér ünnepet rendezett az Alisca Borrend a

Garay téren. A hangulatos mûsorban közremûködött

Pecze Balázs, Kis Pál István, a Bartina Egyesület

és a Muslinca férfikar. Ezt követte a jeles termelõk

bikavér-kóstolója.

Október 15. 

Kodály Zoltán: Háry János címû a daljátékának

részleteibõl szerkesztett mûsort láthattak az

érdeklõdõk a Tücsök Zenés Színpad pódium

elõadásában a Garay gimnázium dísztermében.

Közremûködött: Csötönyi László elõadómûvész,

Kemény Gábor zongoramûvész-zeneszerzõ és a

Bartina Néptánc Egyesület.

Október 22.

Közel évtizedes levéltári kutatásra építve megjelent dr.

Dobos Gyula történész, ny. levéltárigazgató Tengõd

évszázadai címû kötete. Az 1950-ig Tolna megyéhez

tartozó település közel ezer évét bemutató, 624 oldalas,

színes, a FÖMI támogatásával, a Tengõdért Alapítvány által

megjelentetett monográfia bemutatására a Zsebeházy

Napok és az '56-os ünnepség keretében, majd a

Tengõdért Alapítvány külön rendezvényén száznál több

érdeklõdõ elõtt került sor. A dr. Várady Zoltán

levéltárigazgató által lektorált kötet szerkesztését a Schöck

Bt., nyomtatását Böcz Sándor szekszárdi nyomdája

végezte.

Október 24.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza „Önarckép értékkel” címû sorozata kereté-

ben Lengyel János, a Tolnai Népújság fõszerkesz-

tõje, kiadóvezetõje volt a vendég, akivel munkatársa,

Finta Viktor beszélgetett. 

Október 24. 

A Magyar Írószövetség könyvtárában mutatták be

Kis Pál István szépíró és Tamási Gábor fotográfus

közös lírai fotóalbumát, a Rekviemet. A kötet a Csepel

Vas- és Fémmûvek jelen állapotát szembesíti a gyáróriás

fénykorát idézõ írói emlékképekkel. Az eseményen

köszöntõt mondott Szentmártoni János az író-

szövetség - ugyancsak csepeli - elnöke és Németh

Szilárd, Csepel polgármestere.

Október 26. 

Egy Óra Belõlünk címmel  hangversenyt rendeztek a

Garay János Gimnázium dísztermében az intézmény

diákjai a diákközösségnek. Klasszikus és modern mûvek

egyaránt szerepeltek a színpadra lépõk repertoárján, és

széles mûfaji skálán mozogtak. Az eseményt a

gimnázium diákönkormányzata szervezte azzal a céllal,

hogy hagyománnyá tegyék a zenés estéket, s hogy az

egyedi produkciókkal felpezsdítsék a diákéletet.

November 7. 

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza „Önarckép értékkel” vendége Vida Péter

borász, Szekszárd díszpolgára, 2011-ben az Év bor-

termelõje volt. A Csötönyi László vezette beszélgetés

vezérfonala a szakma mellett a mûvészetekhez való

sokrétû kötõdése volt.

November 8.

A 42. megyei helytörténeti pályázaton a kiíró Tolna

Megyei Intézményfenntartó Központ  a megyei, a

szekszárdi önkormányzat, a PTE Illyés Gyula Kara, a

megyei múzeum és a megyei könyvtár - képviselõibõl

álló zsûri döntése értelmében a 2. díjat dr. Töttõs

Gábor érdemelte ki, Tolna megye és a hozzá

kapcsolódó személyek a Nyugat folyóiratban (tanulmá-

nyok, szemelvények, repertóriumok) címû munkájával.

Az elsõ díjat Kaczián Jánosnak ítélték oda, „A dalnokot

hagyjátok” - Egy emlékkötethez Garay János születésé-

nek 200. évfordulóján címû pályamunkájáért.

November 9.

Németország egyik legrégibb színházában, a berlini

Admiralspalastban lépett fel a Magyarországi Német

Színház társulata, ahol a salzburgi Theater(Off)ensive

mûvészeivel együtt Ernst Pichler: Wallenberg címû

drámáját adták elõ. A Német Színház elsõ koproduk-

ciós elõadása a zömében szakmai közönség elõtt

nagy sikert aratott.

November 12. 

Jubileumi koncertet tartott a 40 évvel ezelõtt trióként

megalakult, de már 30 éve négy fõre bõvült

Szekszárd Jazz Quartet a Babits Mihály Mûvelõdési

Ház és Mûvészetek Háza dísztermében. Az est

fõszereplõje az együttest alapító 85 esztendõs dr.

Kelemen Endre volt. Ez alkalommal az õ szerzemé-

nyeibõl állt össze az est programja.

November 15-18. 

A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes a

vegyeskar kategóriában bronzdiplomát kapott a Budai

Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban megrendezett

Kodály Zoltán VI. Magyar Kórusversenyen.

November 16. 

Nagy sikert aratott a Magyarországi Német Színház A

hókirálynõ (Die Schneekönigin) címû új mesejátéka

Verena Koch szövegével és rendezésében.

November 23-24. 

A Lucky Cap és az AEROPRESS.hu közös szervezésében

Szekszárdon, a Fürdõház utcai Bormúzeum rendezvény-

termében elsõ alkalommal tartottak országos Aeropress

bajnokságot. A szombati versengést megelõzõ napon „A mi

kávénk” címmel konferenciát tartottak baristáknak, forgal-

mazóknak, kávéház tulajdonosoknak. Ezt követte A Kávé

Házában rendezett est Orosz Ákos világbajnok barista

közremûködésével.

November 25.

A Szekszárd Junior Stars részt vett a XII. Budapesti

Big Band Találkozón és Fesztiválon, ahol a jazzélet

amatõr big bandjei mérették meg magukat. A Dél-

Dunántúl egyetlen minõsített, aktívan koncertezõ big

bandjeként ismét bizonyítottak: elnyerték az Arany

diplomát a legmagasabb, A-kategóriában. 

November 28.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza „Önarckép értékkel” címû sorozatának vendége

Baky Péter festõmûvész volt, akit születésnapja és

nyugdíjba vonulásának alkalmából is köszöntöttek. Az est

háziasszonya, Simon V. Zita faggatta a Szekszárd

életében emlékezetes munkássággal nyomot hagyó

alkotót, tanárt és népmûvelõt.

November 29.  

Ötven Árpád-kori sír került elõ Szekszárdon, a Béla

király téren a talajszint alá is lehatoló rehabilitáció

eredményeként. A feltárást dr. Vizi Márta régész, a

Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársa vezette.

November 30.

Szekszárd város Önkormányzatának Humán Bizottsága
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egy, a polgármesteri hivatal aulájában rendezett

kiállításon mutatta be Horváth Imre (1909-1993) naiv

mûvész nevelt lánya, Vámosi Istvánné (Savanyú Anna)

által Szekszárdnak adományozott fafaragásait. A Horváth

Imre születésnapjára idõzített megnyitón Csillagné

Szánthó Polixéna, a humán bizottság vezetõje köszön-

tötte a megjelenteket, majd Ódor János, a Wosinsky Mór

Megyei Múzeum igazgatója méltatta az alkotót.

December 1.

Gombor Lili az I. Béla Gimnázium tanulója, a

megyei honismereti egyesület tagja, az Ifjúsági

Kereszténydemokrata Szövetség és a Székely-

Hargita Alapítvány által Mindszenty József bíboros

születésének 120. évfordulója alkalmából kiírt ország-

os rajz- és irodalmi pályázatán, irodalmi kategóriában

megosztott elsõ díjat vett át Budapesten a Magyarság

Házában.

December 3. 

Kelet-korszak-Nyugat-korszak címmel a budapesti

Goethe Intézet szervezésében nyílt figyelemreméltó

vándorkiállítás a megyei könyvtárban. Az eseményre

érkezett huszonöt, lefordított és még fordításra váró

mûvet Erdélyi Z. János költõ, mûfordító méltatta.

December 3-7. 

A Téli gyermekkönyvhét jegyében a gyermek-

könyvtárban Dicsõ Zsolt költõ „Világgá maradok”

címû új kötetének bemutatóján, ugyanitt december 4-én

a „Boszorkány akarok lenni!” címû interaktív báb-

mûsoron, december 5-én pedig közös játékon,

éneklésen és kézmûves foglalkozáson vehettek részt

az érdeklõdõ gyerekek, míg december 7-én, mesés

„felhõgombolyításra” várták az érdeklõdõket.

December 3-22. 

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza és

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata társulva a

Mentálhigiénés Mûhellyel az idén is megrendezte a

Szekszárdi Karácsonyvárót, amely december 3-án a

Garay téren Csillagné Szánthó Polixéna, a humán

bizottság elnökének megnyitójával és a lappföldi Mikulás

érkezésével kezdõdött. A közel három hetes rendez-

vénysorozat keretében elõször rendezte meg a Mentál-

higiénés Mûhely az Élõ szeretet embertársainknak!

címû rendezvénysorozatot. A Karácsonyvárón részt vettek

a szekszárdi óvodák, általános és középiskolák, valamint a

környezõ települések iskolai csoportjai. Hozzájárultak a

programkínálathoz a civil szervezetek, a mûvészeti

csoportok. Összesen mintegy 60 kisebb-nagyobb

rendezvény gondoskodott az egész várost átható adventi

várakozásról.

December 4. 

„Adventi ajándék” címmel a Szekszárdi Madrigál-

kórus adott koncertet a Garay János Gimnázium

dísztermében.

December 7. 

A városi sportcsarnokban 900 nézõ elõtt, hét

korcsoportban 220 táncossal adott fergeteges évzáró

karácsonyi mûsort a Bartina Egyesület. Ez alkalommal

jubilálókat is ünnepelt az egyesület: köszöntötték

Porkoláb Istvánt és Bõsz Miklóst, akik 20 éve

táncolnak az együttesben, Nyemcsok Pált, aki 25 éve

táncol és 15 éve néptáncpedagógus, Gáti László 20

éve korrepetitor, Huszárikné Böröcz Zsófia pedig 10

éve néptánc  tanszakvezetõ. A felnõtt együttes tagjai

idén is megválasztották maguk közül a legjobb

táncosokat: a címet 2012-ben Zatykó Tünde és

Prantner Péter érdemelte ki.

December 7. 

A Magyar Kórusok Napja és Kodály Zoltán születésének

130. évfordulója alkalmából az idén is megrendezte

hagyományos ünnepi hangversenyét a Szekszárdi

Gárdonyi Zoltán Református Együttes a Garay

gimnázium dísztermében. Az est folyamán a házigazda

Gárdonyi kórus mellett színpadra lépett a Pécsi

Református Kollégium Vegyeskara, a Mohácsi Bartók

Béla Vegyeskar és a bajai Ad Libitum Kórus.

Közremûködött Orbán György elõadómûvész. Áhítatot

tartott fõtiszteletû Peterdi Dániel, a Dunamelléki

Református Egyházkerület fõjegyzõje, a Baranyai

Egyházmegye esperese. Köszöntõt mondott Tóth

Ferenc kormánymegbízott.

December 8.

Alkotómûvészek galériája címmel, Kovács Ákos

szerkesztésében fõleg Tolna megyei alkotókról,

megjelent Darvas Ferenc új kötete.

December 8. 

A Szekszárdi Gitárkvartett a Babits emlékházban

tartotta meg lemezbemutató koncertjét. A zenei CD saját

szerzeményekbõl válogatott anyagát Rubányi Anita

elõadómûvész Babits Mihály tíz versének tolmácso-

lásával gazdagítja. A teltházas rendezvényen Ódor

János, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatója

köszöntötte a koncert résztvevõit Babits Mihály

születésének 129. évfordulóján.

December 12. 

A Régi ésszel-gyermekkézzel címet viselõ programon a

mézeskalács készítéssel és az adventi ünnepkörrel

ismerkedhettek meg a többnyire gyermek érdeklõdõk a

Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. 

December 12. 

A Babits Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza

dísztermében tartották meg karácsonyi hang-

versenyüket a Garay János Általános Iskola és AMI

Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai.

December 13. 

A Szent Rita Katolikus Óvoda nagycsoportosai

betlehemes bemutatója örvendeztette meg az érdek-

lõdõket, akik dr. Balázs Kovács Sándor néprajz-

kutató „Adventi népszokások” címû elõadását is

meghallgathatták a Wosinsky Mór Megyei Múzeum

könyvtártermében. 

December 16. 

Karácsonyi Kincsesház címmel ünnepváró családi

játszóház résztvevõi lehettek a Babits Mihály Mûvelõ-

dési Ház dísztermébe ellátogató családok.

December 16. 

A Szülõk Akadémiája elõadássorozat részeként Farkas

István (Lupusz atya) „Család és iskola” címû elõ-

adásából okulhatott a Belvárosi Plébánia Wosinsky Mór

Közösségi Házában összegyûlt hallgatóság.

December 17. 

A Diótörõ címû táncjátékot mutatta be a Madách

Musical Tánc- és Zenemûvészeti Iskola társulata azon

a városi sportcsarnokban - Szekszárd Város

Önkormányzata karácsonyi ajándékaként megtartott -

két délutáni elõadáson, amelyen összesen mintegy 1800

óvodás, iskolás és nyugdíjas élvezhette a magas

színvonalon, modern felfogásban eltáncolt klasszikus

balettet.

December 18. 

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár immár 10. alkalommal

szervezte meg „Együtt egymásért” címmel a

fogyatékkal és segítséggel élõknek szóló közös

karácsonyváró mûsorát a mûvelõdési ház dísztermében.

Közremûködött többek és sokak között a Tücsök

Zenés Színpad, amely vezetõje, Béresné Kollár Éva

révén a gálamûsor házigazdája is volt.

December 18. 

A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus nagysikerû

adventi hangversenyt tartott a Wosinsky Mór Megyei

Múzeum könyvtártermében.

December 19. 

A Gagliarda Kamarakórus a Vármegyeháza

dísztermében rendezte meg adventi hangversenyét.

December 19. 

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek

Háza „Önarckép értékkel” sorozatának vendége

Naszladi Judit ének-zene tanár, a Szekszárdi Gárdonyi

Zoltán Református Együttes alapító karnagya volt. A

mûvész-tanár megragadó személyiségét kibontó

beszélgetést Simon V. Zita vezette.

December 21. 

A Szekszárd Jazz Quartet és a Tücsök Zenés

Színpad tartott közös karácsonyi ajándékmûsort a

mûvelõdési ház dísztermében.

December 22.

„Boldog karácsonyt!” címmel a Tücsök Zenés

Színpad Garay téren tartott mûsora zárta az adventi

rendezvénysorozatot.

2012-ben az SZ+C Stúdió Kft bemutató termében Oláh

Erika tûzzománcaiból készült kiállítása volt látható.

Dicsõ Zsolt a Magyar Parnasszus „Haza, család,

emberiség” idõmértékes verspályázatán az  Árpád

utca 6. címû versével 2. helyezést ért el.

V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

1. BESONS

Január 26. 

A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság az éves elsõ

közgyûlésén a tagok tájékoztatást kaptak az elõzõ idõ-

szak eseményeirõl és a következõ évek várható prog-

ramjairól, különös tekintettel a Szekszárdon tartandó 45

éves testvérvárosi jubileumról. Dr. Fisi Istvánné elnök

bejelentette, hogy a pályázati támogatás eredményeként

elkészült a baráti társaság honlapja.

Február 15.

Hosszas betegség után elhunyt Jacques Leser,

Bezons hajdani polgármestere, aki több mint 30 évig volt

a város polgármestere és hosszú életútja során több

ezer szekszárdi polgár élvezhette azt a nagyszerû

vendéglátást és kiemelt tiszteletet, amelynek révén

számos barátság és kapcsolat köttetett a két város lakói

között. Városunk gyásztáviratban fejezte ki részvétét az

egykori városvezetõ családjának, a temetésen dr. Fisi

Istvánné elnök asszony képviselte Szekszárdot.

Május 7-12. 

Dr. Fisi Istvánné vezetésével 8 fõs, hímzõasszonyokból

álló csoport utazott ki a Blason de Bezons egyesület

meghívására. A két egyesület hosszú évek óta ápol

szakmai kapcsolatot egymással.

Május 26-28. 

Nemessányi Gyöngyi alelnök és Galambos János

testnevelõ tanár vezetésével a Garay János Általános

Iskola labdarúgói vettek részt a hagyományosan pünkösdi

bezons-i labdarúgó-tornán. A több mint 20 éve fennálló

kapcsolatnak köszönhetõen a labdarúgók közel egy hetet

töltöttek a francia testvérvárosban és ezúttal is több

gyõzelmet arattak a tornán.

Június

Harangozó Éva, a Garay gimnázium tanulója

háromhetes nyári gyakorlatot töltött Bezons-ban a helyi

Comitée de Jumelage meghívására, miközben

gyarapította francia nyelvtudását.

Szeptember 27-30. 

A szekszárdi UFC labdarúgócsapata 19 fõvel vett

részt a bezons-i portugál labdarúgók egyesülete által

szervezett nemzetközi tornán.

November 8-11.

A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság a

megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából

szervezett ünnepségen Bezons-ból Marcel Prigent

vezetésével a Comité de Jumelage 4 fõs vezetõsége

is részt vett, ahol megállapodást írtak alá, amelyben a

testvérvárosi civil és baráti kapcsolatok további

ápolását tûzték ki célul. A francia vendégek Gödöllõn

és Budapesten is városnézésen vettek részt, a

Szekszárd-Bezons Baráti Társaság jubileumi ünnepi

közgyûlésére pedig november 9-én a Szent István

Házban került sor. Az ünnepségen a társaság számos

kitüntetést és oklevelet adott át aktív tagjai részére,
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Kovács János mesterszakács ünnepi francia menüt

készített a jeles eseményre. November 10-én a

szekszárdi Bezons-parkban a francia vendégekkel

együtt ünnepi mûsor kíséretében emléktáblát avattak,

majd Béres János szervezésében Medinán kulturális

és hagyományõrzõ mûsort láthattak a bezons-i és

szekszárdi baráti társaság tagjai.

November

A hónap utolsó hetében dr. Gál Gábor vezetésével a

szekszárdi All Stars zenekar tagjai több nagysikerû

koncertet adtak és a bezons-i Szent Cecília zenei

napokon képviselték Szekszárdot és hazánkat.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN

Június 

Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez

hasonlóan egy nagyobb segélyszállítmány érkezett

szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A közel

400 csomag ruhanemû, cipõ, játék, könyv és egyéb

használati cikket a szociális iroda szervezésében a

segélyszervezetek, nyugdíjas egyesületek és fogyatékkal

élõ szervezetek képviselõi útján segélyosztási akciók

keretében jutott el a rászorulók részére.

Augusztus 31-szeptember 4. 

A Pferdemarkt-on városunkat Csillagné Szánthó

Polixéna bizottsági elnök, Máté Péter képviselõ,

Märcz László igazgatóságvezetõ és Berlinger Attila a

nemzetközi kapcsolatok felelõse képviselte az ünnepi

programokon. A kiállítók között hagyományosan

ezúttal is Nepp Dénes szíjgyártó mester volt jelen, aki

saját standon mutatta be díjnyertes és kiváló minõségû

lószerszámait, bõrbõl készült kézmûves termékeit.

Szeptember 21-23. 

Joachim Kölz alpolgármester vezetésével 8 fõs

önkormányzati delegáció érkezett Bietigheim-Bissingen

városából a Szekszárdi Szüreti Napokra. A

képviselõkbõl álló csoport mellett a szekszárdi Fáklya

Egyesület meghívására a bietigheimi mozgássérült

egyesület vezetõi is tiszteletüket tették a programokon,

a két szervezet között hosszú évek óta számos baráti és

családi kapcsolat létezik.

December 12-15. 

Neves szekszárdi pincészetek képviselõi vettek részt a

bietigheimi karácsonyi vásáron és kínálták a

vendégeknek a kiváló szekszárdi borokat. A borászok egy

helyi német borkereskedõ cég segítségével szakmai

borestet és gasztronómiai programot is szerveztek, ahol a

város vezetõi, vendéglátóipari és szállodai szakemberek,

illetve helyi bortermelõk is meggyõzõdhettek a szekszárdi

borok kiváló minõségérõl.

3.DINGHAI

Május 1-12.

A kínai delegáció elõzõ évi látogatása után Szekszárd

város vezetõi: Horváth István polgármester, dr. Haag

Éva és Ács Rezsõ alpolgármesterek Dinghai város

meghívására programokon vettek részt, amelynek

keretében egy együttmûködési megállapodást is

aláírtak a gazdasági és kulturális kapcsolatok megerõ-

sítése céljából.

4. DOWNPATRICK

Február 

A downpatricki Testvérvárosi Bizottság két nemzetközi

pályázatot is benyújtott az Európai Unióhoz, amelyben

Szekszárd is szerepelt résztvevõként. Az egyik pályázat

testvérvárosi hálózatépítés témájában, a másik pedig a

Grundtvig program élethossziglan tartó tanulási

folyamatot támogató projektben nyújt lehetõséget a

testvérvárosok együttmûködésére a 2013-2014. évben.

Április 22-25.

Horváth István polgármester vezetésével egy 3 fõs ön-

kormányzati delegáció utazott ki a lengyelországi

Michalowice városába, amely város a Downpatrick város

gesztorságában az elõzõ évben elnyert uniós támoga-

tásának köszönhetõen szervezett nemzetközi konferenciát

az ír város és testvérvárosai küldöttségei részére.

Szeptember

A szüreti napokon John Noble elnök vezetésével a

downpatricki testvérvárosi bizottság 6 fõs delegációja

vett részt.

5. FACSÁD

Május

Az önkormányzati választások keretében Facsádon és

Igazfalván is polgármestert választottak a helyi lakosok.

Mind a két településen a korábbi polgármesterek nyerték

el a választók bizalmát, így Marcel Avram Facsádon, Ihász

János pedig Igazfalván folytathatta munkáját a következõ

négyéves ciklusban. Szekszárd városa levélben gratulált

az újraválasztott polgármestereknek és a korábbi

együttmûködés folytatásáról biztosította a települések

vezetõit.

Augusztus 11-12.

A Facsádi Napok keretében immáron 18. alkalommal a

bunyaszekszárdi emléknap is megrendezésre került. A

vendégeket a facsádi és az igazfalvi polgármester

köszöntötte, Szekszárdot Dr. Horváth Kálmán, Kõvári

László és Fajszi Lajos képviselõk, valamint Fodor

Miklós, a Szekszárd-Lugos-Facsádi Baráti Társaság

elnöke képviselték a programokon.

Szeptember

A Szekszárdi Szüreti Napok programjain ebben az

évben is részt vettek facsádi vendégek. A Marcel

Avram polgármester által vezette delegációt a

városházán Horváth István polgármester köszöntötte a

szombat délelõtti polgármesteri fogadáson. A pro-

tokolláris programok mellett a Szekszárd-Lugos-Facsád

Baráti Társaság megbeszélést folytatott a vendégekkel a

következõ évi programokról.

6. LUGOS

Május

Lugoson is lezajlottak az önkormányzati választások,

amelynek során - Facsádhoz és Igazfalvához hasonlóan

- Lugoson is a korábbi polgármester, Francisc Boldea

nyerte el a választók bizalmát a következõ négyéves

ciklusra. Az RMDSZ részérõl ezúttal nem sikerült

képviselõi helyhez jutni a testületben, de a lugosi

polgármester továbbra is támogatásáról biztosította a

magyarság helyi vezetõit, külön kiemelve a testvérvárosi

kapcsolat fontosságát. Szekszárd városa levélben

gratulált az újraválasztott polgármestereknek és a koráb-

bi együttmûködés folytatásáról biztosította a települések

vezetõit.

Augusztus 10. 

A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti

Egyesület Könyvcsomag ajándékot küldött Lugosra, a

magyar nyelvû nemzetközi versmondó verseny

díjazásához.

Augusztus 14-16. 

A hagyományos Lugosi Búcsúra, melyre Lugos

testvérvárosai - így Szekszárd is - minden évben

meghívást kapnak. A delegációkat Francisc Boldea

lugosi polgármester köszöntötte, Szekszárdot dr.

Horváth Kálmán, Kõvári László és Fajszi Lajos

képviselõk, valamint Fodor Miklós, a Szekszárd-

Lugos-Facsádi Baráti Társaság elnöke képviselték a

programokon. 

Szeptember

A Szekszárdi Szüreti Napok programjaira Lugosról

érkezett, Francisc Boldea polgármester és Pozsár

József, az RMDSZ elnöke által vezetett delegációban

önkormányzati képviselõk is helyet kaptak. Vasárnap a

Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság látta vendégül

a lugosi delegációt és megbeszélést folytattak a

következõ évek programjáról.

December 20.

Lugoson is megemlékezést tartottak a temesvári

forradalom 23. évfordulójáról. Önkormányzatunk

ebben az évben a szekszárdi adventi rendezvények

miatt nem tudott részt venni az eseményen.

7. ÓBECSE

A korábbi években megalakult Potisje-Óbecse

kommunális szolgáltató vegyesvállalat, amelyben a

szekszárdi Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel és

a menedzsment jogok birtoklásával rendelkezik, tovább

folytatta terjeszkedését a vajdasági szolgáltató piacon. A

szekszárdi szakemberek az év során több alkalommal is

kiutaztak Óbecsére az aktuális teendõk megbeszélése

és kivitelezése céljából.

Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatához

hasonlóan ezúttal is támogatói nyilatkozatot bocsátott ki

az év elején az óbecsei Petõfi Sándor Magyar

Kultúrkör részére a 2012 nyarán megrendezett nyári

honismereti táborhoz, amelyre több magyar városból

érkezõ diákok is meghívást kaptak.

Május

Az önkormányzati választások keretében Óbecsén új

polgármestert választottak. Vuk Radojevity, a Szerb

Haladó Párt elnöke kapott bizalmat a választóktól, így õ

vezeti a következõ években Óbecse városát. A korábbi

polgármestert, Knézi Pétert a képviselõ-testület

elnökévé választották, mellette több korábbi magyar

képviselõ is újra mandátumhoz jutott a testületben.

Szeptember

A szüreti napok programjain Vuk Radojevity polgár-

mester és Knézi Péter képviselõtestületi elnök

vezetésével egy öt fõbõl álló önkormányzati delegáció

vett részt. A protokolláris eseményeken kívül egyez-

tetéseket folytatott a gazdasági kapcsolatok és a közös

kommunális cég fejlesztésérõl.

8. TORNIO

Május 16-19.

Szekszárd-Tornio 25 éves testvérvárosi jubileumi

ünnepségére került sor Szekszárd város önkor-

mányzata rendezésében. A kétnapos ünnepségre 6

tagú delegációval látogatott városunkba Pekka

Pelttari elnök és Kaarina Aho elnökhelyettes. Az

ünnepi eseményen a Finn Nagykövetség és a

Finnagora Intézet is képviseltette magát. A PTE IGYK

finn irodalmi összeállítással, a Diákétkeztetési Kft.

jellegzetes finn ételekkel várta az érdeklõdõket.

Július 27. 

A finn nagykövet Pasi Tuominen fogadta az általános

iskolák közötti rajzverseny gyõztes diákjait a

nagykövetségen tartott ünnepségen, amelyet

hagyományosan a Forma 1. budapesti versenye

alkalmából rendeztek. A diákok nagy örömére a

rendezvényen megjelent Heikki Kovalainen finn autó-

versenyzõ is, akivel közös fényképeket is készítettek.

Október 18-november 2. 

A középiskolai mûveltségi vetélkedõn gyõztes három

diák - Bán Kitti Dorina, Eger Evelin és Remenyik

Bálint a Garay gimnáziumból - vett részt egy

finnországi utazáson. A repülõjegyeket a finn

nagykövetség, a szállást, ellátást és a helyi programokat

pedig Tornio városa biztosította a tanulóknak. A 3

gimnazista családoknál kapott elhelyezést és több

érdekes program mellett a torniói gimnázium tanóráin is

betekintést nyerhetett a modern finn oktatási rendszer

hétköznapjaiba, valamint ellátogattak Rovaniemi

városába, az igazi Mikulás szülõföldjére.

November 14.

Ahti Alamaki torniói mélyépítési vállalkozó vezetésével

egy 10 fõs finn építési szakemberekbõl álló delegáció

tett rövid látogatást városunkban, akik az éves szakmai

konferenciájuk helyszínéül választották Budapestet. A

hivatalos budapesti programjuk mellett a szakemberek

a szekszárdi látogatás alkalmával az éppen zajló városi

nagy beruházások helyszínét (Agóra-program,

belváros rehabilitáció) is megtekintették.

December 3.

A szekszárdi Karácsonyváró programsorozat
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nyitórendezvényeként az igazi finn Mikulás is

ellátogatott Szekszárdra. A pécsi finn konzulátus

segítségével szervezett eseményen több száz

szekszárdi gyermek találkozhatott a Garay téren

Joulapukkival, aki számos ajándékkal kedveskedett a

mûsorral is fellépõ gyerekeknek.

9. WAREGEM

Április 27-május 1. 

Az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság 14

fõvel vett részt a belga partnervárosban szervezett

Magyar Napon. A dr. Sólyom Bódog elnök által

vezetett delegáció tagjai hamisítatlan magyar

vegyespörkölttel és kiváló szekszárdi borokkal adtak

ízelítõt a magyar konyha iránt érdeklõdõknek. A zenés

kísérettel zajló kiváló hangulatú rendezvény teljes

bevételét a júliusban meghívott hátrányos helyzetû

szekszárdi gyerekek nyaraltatására fordították a

szervezõk.

Június 8.

A Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság éves

közgyûlésén többek között a szekszárdi hátrányos

helyzetû diákok belgiumi nyaralásának programját is

megbeszélték.

Július 4-11.

40 diák és 6 kísérõ tanár utazott el Waregembe a

kétévenként esedékes nyári kirándulásra, melyet a

Waregem-Szekszárd Baráti Társaság támogatásá-

nak köszönhetõen tehettek meg. Ebben az évben a

Tolna Megyei Gyermekotthon hátrányos helyzetû

diákjai mellett 4 szekszárdi általános iskola tanulói is

részt vehettek a kiránduláson, akiket szociális

rászorultság alapján választottak ki az intézmények.

A nyári program során nagyszerû élményekkel

gazdagodhattak a szekszárdi gyerekek, akik közül

sokan elsõ alkalommal jártak külföldön. 

Szeptember 27.  

Száznál is több diplomata - köztük Laimdota

Straujuma, Lettország mezõgazdasági minisztere -

serénykedett Szekszárdon, Bodri István birtokán. A

hazánkba akkreditált nagykövetek, követek és

követségi munkatársak szedték a szõlõt, persze csak

jelképesen, hiszen a diplomata szüret valójában a

vidékkel, a tolnai megyeszékhellyel, jeles boraival való

ismerkedés jegyében zajlott.

VI. EGÉSZSÉGÜGY

Február 19.

A Magyar Ápolók Napján hagyományos megemlékezést

tartottak a Balassa János Megyei Kórház dolgozói az

egykori Szent Vince-rendi irgalmas nõvérek síremlékénél,

akik 1854-tõl feloszlatásukig ápolták a betegeket.

Május 12.

Ez évben is tudományos konferenciával emlékezett

meg a Balassa János Megyei Kórház az Ápolás

nemzetközi napjáról. A színvonalas ünnepi mûsor

mellett kitüntetések átadására is sor került.

Május 12.

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alap-

szervezetének fõszervezesében került megrende-

zésre a 10 000 lépés az egészségünkért elnevezésû

program, amelynek kivitelezésében és lebonyo-

lításában a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú

Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei

Szervezete és a Tolna Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve is

kivette a részét. Az esemény Béla király téri helyszínén

sátrakban különbözõ lehetõségekkel várták a kiláto-

gatókat. Egészségügyi mérések, elsõsegélynyújtás,

mûseb készítés, folyamatos egészségügyi és táplál-

kozási tanácsadás, fogyasztóvédelmi kérdezz-felelek

vagy éppen környezetvédelmi foglalkozások közül

lehetett választani. A nap folyamán háromszor a

szakmai vezetéssel indított Lösz-szurdik túrához is

lehetett csatlakozni, félúton a Cserhát-tetõre felérve

pedig meglepetés várta a vállalkozó kedvûeket. A

program harmadik helyszínén, a Tolna Megyei Gyer-

mek és Ifjúsági Közalapítvány (GYIK) épületében a

Vöröskereszt Világnapja alkalmából voltak különbözõ

rendezvények, elõadások, kiállítás és filmvetítések.

Június 15.

Ünnepélyes keretek között írta alá a kórház

oktatóközponttá válásáról szóló megállapodást dr.

Miseta Attila egyetemi tanár, a PTE Általános Orvosi

Karának dékánja és dr. Muth Lajos, a Balassa János

Megyei Kórház fõigazgató fõorvosa.

Június 27.

Ünnepélyesen helyezték el a Tolna Megyei Balassa

János Kórház 3,6 milliárd forintos, uniós támogatással

megvalósuló új tömbjének alapkövét. A program

keretében milliárdos értékû mûszer- és eszközparkkal

is gazdagodik az intézmény.

Július 20. 

A Regionális Véradó Nap szekszárdi helyszíne a

Vöröskereszt Béla téri székhelyének udvara volt. A

donornak jelentkezett 91 önkéntes véradót retró zene,

terített asztal és barátságossá varázsolt hangulat várta.

Huszonegyen elõször adtak vért. A hagyományoknak

megfelelõen volt egyéni és csoportos jelentkezés

egyaránt. A legnépesebb csoport (9 fõ) a Polgár-

mesteri Hivatalból érkezett Horváth István polgár-

mester vezetésével, aki a regionális akció fõvédnöke

volt.

Október 10. 

A Lelki Egészség Világnapján, elõadásokkal és

kiállítással egybekötött rendezvény színhelye volt a

megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigaz-

gatási szervének tanácsterme. A Balassa János

Megyei Kórház pszichiátriai osztálya által kezde-

ményezett rendezvényre meghívták a depresszió

megelõzésében, felismerésében és a betegek

gondozásában együttmûködõ társszervek, civil

szervezetek képviselõit is.

Október 13. 

Névadója tiszteletére, és az egészségügyben dolgozók

munkájának elismerésére 11. alkalommal rendezte

meg a megyei kórház a Balassa-napot a Vármegye-

háza dísztermében. Az egész napos ünnepség a fiatal,

35 év alatti orvosok és szakdolgozók részére kiírt

pályamûvek ismertetésével és értékelésével indult. Ezt

követte a kórház új sürgõsségi betegellátó osztályának

ünnepélyes átadása. A délutáni programban tudo-

mányos konferencia és ökomenikus istentisztelet

szerepelt, majd hagyományosan sor került a

kitüntetések átadására, a fõorvosi és adjunktusi

kinevezésekre, a kerek évfordulósok köszöntése, az új

orvosok és rezidensek bemutatására.

November 6. 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Szakigazgatási Szervének szervezésében a Tolna

Megyei Balassa János Kórházszakemberei tartottak

tájékoztató és prevenciós elõadásokat a Bezerédj István

Szakképzõ Iskola diákjainak a fiatalokra leselkedõ

mentális betegségek veszélyeirõl, kialakulásáról és

megelõzésének lehetõségeirõl.

VII. CIVIL SZERVEZETEK

Január 22.

A Dicenty Dezsõ Kertbarátkör szervezésében az

újbor ünnepen, a kékfrankos napján Fábián András

emlékét idézve tartották Ferenc Vilmos elnök

vezetésével a hagyományos Vince-napi összejövetelü-

ket az Istifán-gödrei pincesoron.

Január 22.

A Magyar kultúra napján adták át a Tolna megyei

mûvészetért plakettet, amelyet két szekszárdi mûvész

is elnyert, E. Nagy Mária képzõmûvész és Lányi

Péter zongoramûvész.

Január 23. 

Molnár V. József néplélekkutató a Magyarság

küldetése címmel tartott elõadást a Léleképítõ

sorozat keretében.

Február 1.

Az Év Tolna megyei civil szervezete kitüntetésben

2011. évi munkájáért a Magyar Nemzetõrség Tolna

Megyei Szervezete részesült, a Bazsonyi Arany-

mecénásdíjat az Alisca Bau Zrt.érdemelte ki, különdíjat

vehetett át az ILCO Egyesület és a Tolna Megyei

Egyed Antal Honismereti Egyesület. A díjakat dr.

Puskás Imre, a megyei önkormányzat elnöke adta át

Latorczai Csaba helyettes államtitkár jelenlétében.

Február 6.

Beszélgetés az Év borászaival, Takler Ferenccel,

Vesztergombi Ferenccel és Vida Péterrel a

Léleképítõn.

Február 25.

A Kertbarát kör megalakulásának 35. évfordulóján a

szorgos borászok felidézték az elmúlt évtizedek

történeteit. Ferenc Vilmos elnök jubileumi dátummal

ellátott vázát és oklevelet nyújtott át Darvas Ferenc, dr.

Domonyai Péter, Méth János, dr. Nagy Elemér,

Vaszari György alapító- és Baka István, Balogh

Sándor, Kövér István és Szikszai György alapító

vezetõségi tagoknak. Az ünnepségen részt vett dr.

Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok

Országos Szövetségének elnöke, továbbá a pécsi,

pápai, dunaföldvári és temerini kertbarát körök tagjai.

Március 2.

A Szent György-napi borünnephez köthetõ hegyközségi

borversenyen, amelyen a 2009-es évjáratú borok

domináltak, 52 aranyérmet osztottak szét.

Március 11-18.

A nagyböjti tartós élelmiszergyûjtésének eredménye-

ként összegyûlt 320 kg adományt a Szent Erzsébet

Caritas Alapítvány önkéntesei szétosztották a

rászorulóik között.

Március 15-18.

A környezetvédelmi civil szervezetek XXII. országos

találkozóját rendezték meg Kiskunhalason, ahol a

Szekszárdi Klímakört a Zöldtárs Alapítvány kép-

viselte. Kiadványuk, a Környezettudatos Családi

praktikum sokak érdeklõdését felkeltette.

Március 19. 

Szaniszló Ferenc mûsorvezetõ a Magyarság

küldetése az új világban címû elõadása hangzott el a

Léleképítõn.

Április 17. 

Bogár László közgazdász tartott elõadást Merre

tovább, Magyarország? címmel a Léleképítõ

sorozatban.

Április 28.

Ismét szép Cadillacek és egyéb típusú oldmobilok

kápráztatták el a Garay téren a szekszárdiakat, akik

stílusos zenét is hallgathattak az eseményen.

Május 14. 

A Léleképítõn Varga István közgazdász beszélt a

Helyi pénzekrõl.

Június 5. 

Helyei László színmûvész tartott elõadást a

Léleképítõn Kö(s)zhelyeim címmel.

Június 9.

10. alkalommal rendezték meg az Önkéntesek napját

a Garay téren, amelynek szervezõje a szekszárdi

Mentálhigiénés Mûhely és a Szekszárdi Civil

Kerekasztal volt. Az önkormányzat által rendezett Hála

Gálát is megtekinthették az érdeklõdõk. A civilek által

alapított Szomjú-díjat 2012-ben Béres Jánosés a Clark

Ádám Flottila érdemelte ki.

Június 14.

Zuhanó repülés - 1918 - Õszi rózsák címmel a
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Délvidéki Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház

elõadása a Léleképítõn.

Június 22. 

Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú

Egyesület megrendezte a Szent János és Pál

Kápolna Búcsúját és emléktáblát avatott. 

Július 1. 

Az Európai Unió támogatásával a dél-dunántúli

régióban is elindította a Jogpont+ ingyenes jogi

segítségnyújtást a Munkástanácsok Országos

Szövetsége. Szekszárdon az Arany János utca 17-

23. számon fogadják a segítséget igénylõket.

Július 16.

A Béla király tér 6. sz. alatt megnyílt a Civil Információs

Centrum. A civil szervezetek pályázati és forrásfeltáró

tevékenységét segíteni hivatott Tolna megyei irodát a

Lakható Szekszárdért Egyesület mûködteti,

stratégiai együttmûködésben a FITT-Fiatalok

Tolnában Tolnáért Egyesülettel.

Július 18.

Dr. Tóth Csaba Attila meghívására Erdélybõl Szekszárdra

érkezett a Magyar Örökség-díjas Szentegyházi 140

tagú Gyermekfilharmónia Együttes és a frissen

megnyílt Élményfürdõben kaptak ellátást, amit „vízipólós”

koncerttel hálálták meg, majd a Léleképítõ keretén

belül teltházas elõadást tartottak a belvárosi római

katolikus templomban.

Július 30.- augusztus 3.

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Központja 5.

alkalommal rendezte meg Önkéntes Táborát, ezúttal a

bátaapáti Naspolya Hotelben és Fürdõházban. Az

ötnapos szakmai és szabadidõs programsor keretében

tizenhét 8-14 év közötti gyermek ismerkedhetett a

szolidaritásra épülõ önkéntesség kultúrájával és

intézményrendszerével.

Szeptember 19. 

A Garay János Gimnázium dísztermében a Szépítsük

együtt Szekszárdot! program keretében indított

„Tiszta, rendezett, virágos porta” mozgalom

díjkiosztó ünnepségén az idén már 100 díjazott

ingatlan tulajdonosa vehette át az elismerést.

Szeptember 18. 

A Szekszárdi Civil Kerekasztal, Szekszárd Megyei

Jogú Város Önkormányzataés a Zöldtárs Alapítványa

Szekszárdi Klímakör támogatásával meghirdette a

Mobilitás hetét. Ezen belül az Autómentes napot, azaz

kerékpáros túrát, amelynek 170 résztvevõje a Luther térrõl

indulva tette meg a 20 illetve 25 kilométeres távot.

Szeptember 21-re pedig egy sikeres Zsírégetõ lösz-szurdik

tanösvény gyalogtúrát szerveztek borkóstolóval.  

Szeptember 20.

„A Szeretet Lángja” közvélemény formáló

programot az „Esõmanók” Tolna  megyei Autista

Gyermekekért Közhasznú Egyesület szervezte

meg a Liszt Ferenc téren.

Szeptember 24-28.

A Szekszárdi Civil Kerekasztal, a Mentálhigiénés

Mûhely Közösségi Szolgáltató Központja és

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

közösen rendezte meg az Állampolgári Részvétel

Hetét a Sokszínû fenntarthatóság jegyében. A hetet

Csillagné Szánthó Polixéna a humán bizottság

elnöke és Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil

Kerekasztal elnöke nyitotta meg. A programokban

színes hetet Kõvári László, Szekszárd Megyei Jogú

Város Közgyûlése Gazdasági és Pénzügyi

Bizottságának elnöke zárta. Az ÁRH végén adták át az

Év képviselõje díjat, amelyet rendhagyóan két

képviselõ vehetett át. 

Október 8-12. 

Huszonkettedik alkalommal, ezúttal az idõsödés és a

generációk közötti szolidaritás évének jegyében

rendezte meg a Mentálhigiénés Mûhely a

Pszichológiai Kultúra Hete címû ismeretterjesztõ

elõadássorozatát a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és

Mûvészetek Házában.

Október 10.

Dr. Dávid Tamás professzor a CoDTM Ortho-

molekuláris Rákterápia Rendszerrõl tartott elõadást a

Léleképítõn.

Október 29. 

A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Köz-

hasznú Egyesület „Volt egyszer egy Alsóváros”

címmel szervezte meg készülõ kiadványuk gyûjtõ-

munkáinak bemutatását, Elekes Eduárdné,

Deutsch Istvánné, Kovács Józsefné.

November 7. 

Léleképítõ Kubinyi Tamással.

November 10. 

Nagysikerû jótékonysági estet rendezett a Szent

Erzsébet Caritas Alapítvány a Tücsök Zenés

Színpad és Németh Judit fellépésével. A bevételt

karácsony szép megünneplésére fordították céljaik

szerint.

November 16. 

Kiállítással mutatkozott be a Család, Esély-

teremtési és Önkéntes Házak hálózatának a Béla

király tér 6. számon található Tolna megyei irodája. A

kiállítás anyagát a Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány

Szedresi Speciális Gyermekotthon tanulóinak

festményeibõl válogatta Biszák László festõ-

mûvész, aki a képzõmûvészeti terápiás csoporttal az

otthon megnyitása óta nagy odaadással foglalkozik.

November 24. 

Az Újvárosi Római Katolikus Társaskör immár

ötödik alkalommal rendezette meg a tagok egész éves

munkáját megköszönni hivatott disznótort. Az

eseményen köszöntõt mondott Gyurkovics János, a

társaskör világi elnöke és Kõvári László, Szekszárd

MJ Város Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

elnöke, de vendégként jelen volt dr. Csötönyi Sándor,

a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, dr. Tóth Gyula,

a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke és dr.

Horváth Kálmán önkormányzati képviselõ is. Az

asztali áldást Dallos Tamás diakónus tartotta.

November 20. 

A szekszárdi „Szelíd Ráktérítõk Klubja” meg-

alakulása 15. évfordulója alkalmából egész- napos

rendezvényt tartott a Szent László TISZK-ben. A

születésnapos szekszárdi klubot Mikéné Bodor

Mária a Rákbetegek Országos Szövetségének elnöke

köszöntötte, és kiváló klubvezetõi tevékenységéért

Bali Erzsébetnek átadta a szervezet díszoklevelét.

November 26.

Babits Mihály 129. születésnapján tartották meg az

„ENCIÁN” Civil Szolgáltató Házban a Társadalmi

Egyesülések Tolna Megyei Szövetsége és a Nõk

Szekszárdért Közhasznú Egyesület az immár

hagyományos versszeretõknek szervezett találkozóját. A

közönség elé lépett 30 versmondó között minden

korosztály képviseltette magát. A találkozó résztvevõit

Tóthi Jánosné, a Nõk Szekszárdért Közhasznú

Egyesület elnöke köszöntötte, a versmondók teljesít-

ményét pedig Németh Judit elõadómûvész, könyv-

tárigazgató méltatta és értékelte.

December 3. 

Murányi László „Szeretetversek” címû elõadása

hangzott el a Léleképítõn.

December 8.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete

a Kolping iskola dísztermében tartotta az önkéntes

véradók kitüntetését, ahol ünnepi mûsor köszöntötték

a megjelenteket. Háromtucatnyian kaptak elismerést

30-90 szeres véradóként, míg Csapó Ferenc 101,

Szabácsy József 113, Keller Márton 116, Kardos

Árpád pedig 148-szoros véradása alkalmából kapott

kitüntetést. „Véradóbarát Munkahely” elismerésben

részesült a Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság. A

„Véradói Mozgalom Támogatásáért” járó kitüntetést

kapott a Kolping és a Babits Mihály Általános Iskola,

ahol már hagyomány a szülõi véradás. Életmentõ

díjban részesült Puskás Etelka. 

December 12. 

Ünnepi évadzárót tartott a három esztendeje a

Mentálhigiénés Mûhelyben alakult Szõlõ-SZEM

Mozgalom, a szekszárdi tanyák védelmére alakult

civil szervezõdés, amely megalakulása óta sikeres

tevékenysége révén 90 százalékkal csökkentette a

tanyabetörések számát, a betörõk okozta károk

mértékét, ezzel máris országos hírnevet és

elismertséget szerzett magának. A rendezvény

díszvendége dr. Garamvölgyi László volt.

December 19. 

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Szekszárd

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával

karácsonyi élelmiszer- és ajándékcsomagot juttatott

el az általuk támogatott szegényeknek.

December 19. 

A szekszárdi SPAR üzletben szervezett gyûjtés

eredményeként mintegy kétszáz ajándékcsomagot

adtak át rászoruló családok, idõs emberek számára a

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi

Csoportjának munkatársai, az I. Béla Gimnázium

diákjai, illetve kollégistái. Az önkormányzat

segítségével tartós élelmiszerekbõl összeállított

csomagok mellé, a lelkes diákok a sokgyermekes

családoknak plüss állatokat, játékokat is gyûjtöttek. 

December 19. 

A Szent Rita Katolikus Óvoda nagycsoportosai

mutatták be betlehemes mûsorukat a Szekszárd-

Újvárosi Római Katolikus Társaskör hetven éven

felüliek számára rendezett karácsonyi mûsorán. A

szép perceket követõen Gyurkovics János, a

társaskör világi elnöke, majd Horváth István polgár-

mester köszöntötte a megjelent több mint száz

szépkorút, átadva egyben az önkormányzat ajándékait.

December 21. 

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a hagyományai-

hoz híven adventi találkozót szervezett egyedül élõ,

magányos nyugdíjasaiknak, akik közösségben szeret-

nék ünnepelni a karácsonyt.

December 29. 

A Zöldtárs Alapítvány a Tanösvény túra sikerén

felbuzdulva óévbúcsúztató zsírégetõ túrát hirdetett a

parásztai tanösvény útvonalán. A kezdeményezés,

illetve a 11 kilométeres túra ugyancsak szép számú

érdeklõdõt vonzott.

VIII. NEMZETISÉGEK

Március 15.

A szekszárdi „Mondschein” Német Nemzetiségi

Kórus Bietigheim-Bissingenbe látogatott, ahol a 150

éves testvérvárosi kórust köszöntötték.

Április 22.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és az

Újvárosi Római Katolikus Társaskör együtt rendezte

meg borversenyét, amelyre 93 minta érkezett.

Május 22.

Három dél-tiroli szakember mutatta be azt a

koncepciót, amely a magyarországi németek

oktatásügyének jövõképét vázolta fel az óvodától a

felnõttképzésig, serkentve az intézményeket saját

koncepciója kialakítására. A továbbképzésen dr.

Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Csillagné

Szánthó Polixéna, Szekszárd város humán

bizottságának elnöke is megjelent.
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Szeptember 1.

A Szekszárdi Sportközpontban nagy érdeklõdés mellett

került megrendezésre a 20. Országos Romanap,

amelynek fõvédnöke Horváth István Szekszárd város

polgármestere volt. A színes és gazdag programban volt

labdarúgótorna, fõzõverseny, „habparti” gyerekeknek,

gálamûsor és cigánybál. A Szekszárdi Civil Kerekasztal is

képviseltette magát a résztvevõk között.

November 10. 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület klubja

novemberben Márton-napi családi délutánt hirdetett a

város kisiskolásainak a Cserkészházba. A terem

zsúfolásig megtelt gyerekekkel és érdeklõdõ szülõkkel,

akik láthattak filmet Szent Mártonról, rajzolhattak,

színezhettek, lámpást is készíthettek, de legfõként

énekelhettek Keller Antal, a „Mondchein” Kórus

harmonikása kíséretével szép német dalokat. 

December 9. 

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és a

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

hagyományos gálamûsort rendezett a Garay

gimnázium dísztermében. A megjelenteket dr. Józan-

Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke köszöntötte. Felléptek: a

Wunderland és Wosinsky utcai táncos óvodások, a

Dienes Valéria Grundschule kórusa, tánccsoportja,

színjátszói, a Babits Mihály Általános Iskola kórusa,

színjátszói, és a „Mondchein” kórus, akik az utolsó

két számot közösen énekelték a Babits és a Dienes

iskola gyermekkórusával. A néhai Klézli János család-

ja által alapított „Ungarndeutscher Nachwuchs in

Szekszárd” díjat, három nyolcadik osztályos tanuló,

Amma Zsófia (Dienes iskola), Sziegl Eszter (Babits

iskola) és Hús Luca (Baka iskola) érdemelte ki. A

gálamûsort a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekara

zárta. 

December 10. 

A korábban már Ausztriában, Romániában és

Horvátországban minõsült „Ifjú Szív” Magyarországi

Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes, egy cseh-

országi nemzetközi versenyen védte meg kiemelt

minõsítését. A versenyen cseh, szlovák és osztrák tánc-

csoportok indultak, a magyar színeket a szekszárdiak

képviselték. 

IX. EGYHÁZAK

Január 8.

Az újonnan megválasztott presbitérium istentisztelet

keretében tette le esküjét Balázsi Zoltán lelkész és a

szekszárdi református gyülekezet elõtt. Az egyházi

megbízatás 6 évre szól.

Január 17-24.

6 alkalommal gyûltek össze az ökumenikus imahét

alkalmain a baptista, evangélikus, katolikus, metodista

és református egyház tagjai a város templomaiban. Az

imádságos hetet a Pécsi Gospel Kórus koncertje

zárta az evangélikus templomban.

Február 2.

Pont került a Szent József Iskolaközpont átadás-

átvételére, amelynek során dr. Udvardy György pécsi

megyéspüspök átadta az intézmény kulcsát Szabóné

Varjas Ildikó igazgatónak.

Május 19.

Több száz keresztény édesanya érkezett az országból

a Szent Mónika Közösség meghívására a belvárosi

katolikus templomba. A szentmisét dr. Udvardy

György megyéspüspök celebrálta. A közösség

városunkban 2010-ben alakult. Fõszervezõje Kirschné

Rojik Ágota. A nap folyamán imádsággal, tanúság-

tétellel, májusi litániával vált meghitté az alkalom.

Május 26.

A szekszárdi evangélikusok csendes napja volt

Szálkán, Decsi-Kiss János jóvoltából a mûvésztelepen.

A sokféle, gyermekeknek is szóló színes programból álló

együttlétet drámajáték és imádság zárta.

Szeptember 9. 

A vasárnapi istentiszteleten köszöntek el a hívek a

nyugállományba vonuló Balázsi Zoltántól, aki negyven-

hat éves szolgálatából tizenkettõt a szekszárdi

református gyülekezet lelkipásztoraként töltött el. A

gyülekezet részérõl Mészáros István gondnok, õt

követõen Rácz József, a Tolnai Református Egyház-

megye esperese, majd végül Horváth István polgár-

mester köszönte meg Balázsi Zoltán áldozatos, az egész

városra kiható lelkipásztori munkáját.

Október 7. 

Jótékony célú, zenés áhítatra hívta a Lemle Zoltán

helyettesítõ lelkipásztor és a Szekszárdi Református

Egyházközség Presbitériuma az érdeklõdõket a

gyülekezet templomába. A kivételes zenei élményrõl

Környei gitártrió gondoskodott. A saját szerzeményeit

is bemutató gitármûvész édesapa, Környei Miklós

Pál, valamint a nemzetközi és hazai sikereket arató

Környei fiúk, Miklós és Attila a zenés áhítatot Mozart

Polonézével zárta. A fellépõk az adományokat az

egyházközség Bezerédj utcai közösségi házának

felújítására ajánlották fel.

Október 19. 

Protestáns-napi hangversenyt tartott a Gárdonyi Zoltán

Református Együttes a szekszárdi evangélikus

templomban. A közel két évtizede mûködõ kórust alapító

Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas

lelkipásztor áhítatot is tartott ezen a szép esten, ahol is a

Naszladi Judit vezényelte együttes a Kodály Zoltán VI.

Magyar Kórusversenyre készülõ mûsorát mutatta be a

szekszárdi közönségnek.

Október 29. 

Bíró László püspök Bacsmai László plébánossal

közösen celebrált misét a halottak napjára való lelki

felkészülés jegyében a belvárosi templomban. A misét

megelõzõen a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus

Közhasznú Egyesület tagjai az Alsóvárosi temetõben, a

Baltavári család által felújított temetõi kápolna melletti

keresztnél imádkoztak az elhunytakért. A misét

követõen a plébánia Wosinsky Közösségi Házában

gyûltek össze a hívõk.

Október 31.

A reformáció emlékünnepének évfordulóján, a Luther

téri evangélikus templomban tartott ünnepi

rendezvényen igét hirdetett Lemle Zoltán

református, áhítattal szolgált Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész. Közremûködött Németh Judit

presbiter, Francsics Ildikó ének- és Lozsányi

Tamás zongoramûvész

November 7.

Nagy figyelem és érdeklõdés kísérte dr.Udvardy

György pécsi megyéspüspök látogatását és Egyházunk

jövõje címû elõadását a Szekszárd-Újvárosi Római

Katolikus Társaskörben.

X. SPORT

Január

Az 5 éve mûködõ szekszárdi mûjégpálya lehetõségét

kihasználva 2012-tõl új sportág színesíti a megye-

székhely életét. Megalakult a Gemenci Sólymok

Jégkorong Szakosztály. Az egyesület elnöke

Sándor Tamás, a szakosztály vezetõje Sáfrány Zsolt

lett. Az egyesület a Magyar Jégkorong Szövetség

tagjaként mûködik. A munka eredményeként az évad

végére 8-10 éves korosztályban 20, a 11-16

évesekbõl 25 fõ lett az igazolt játékosok száma.

Bekapcsolódtak a másodosztályú vegyes 8 csapatos

utánpótlás bajnokságba (Budapesti Gepárd, Jász-

berény, Kiskõrös, Baja, Sopron, Kazincbarcika, Pécs

és Szekszárd), ahol a 6. helyet szerezték meg.

A 17-18 évesek az V. Szekszárd Városi Amatõr

Jégkorong Bajnokságban indultak és derekasan

helytálltak a felnõtt mezõnyben. A szekszárdi amatõr

játékos edzõk mellett Bedõ Botond a székesfehérvári

Jégkorong Akadémia B licences edzõje alkotja az edzõi

stábot.

Február 17.

Kitüntetésben részesült életmûvéért Török Sándor-

né diszkoszvetõ, súlylökõ atléta, a Szekszárdi

Atlétikai Klub, a Szenior Atlétikai Club alapítója,

magyar és nemzetközi versenyek eredményes

versenyzõje.

Február 18.

A Gemenc Judo Klub versenyzõi: Ács Balázs (46

kg), Mátics András (50 kg), Boros Bence (55 kg)

az Országos Ifjúsági Judo Bajnokságon

aranyérmet szereztek.

Március 2.

A Szekszárdi Vízmû Kft. támogatása és a

Sportélmény Alapítvány szervezõ ereje jóvoltából a

Víz világnapján másodszorra is létrejött a Sió-parti

futóparti, ahol 2,5, 5 és 10 km-es távon mintegy

500 résztvevõ élvezte a mozgás örömét.

Március 3.

A közkedvelt szekszárdi jégpályát a szezonban több

mint 15 ezren keresték fel.

Március 18.

A szekszárdi Kadarka Futóegyesület 6 tagja is

rajthoz állt a Róma Marathonon, s teljesítette a 42,

195 km hosszú távot, amelyen 14 ezer futó vett részt.

A szekszárdi sportemberek: Bátor Károly, Dobos

Renáta, dr. Fenyvesi Tímea, Kárpáti József, dr.

Schranz Róbert és dr. Zsigmond Árpád.

Március 31. 

Pap Endre,a Szekszárdi AK SE középtávfutója országos

bajnoki címet szerzett a 13 évesek között Székes-

fehérváron, a Kismaratoni Országos Bajnokságon.

Április 14.

Az Unio Box Team nagy sikerrel harmadik alkalommal

rendezte meg a Városi Sportcsarnokban Fighters Night

rendezvényt, ahol Novák György elit férfi felnõtt

kategóriában, Bokros Valentin ifjúsági korcsoportban,

Szabó Zoltán felnõtt korcsoportban vívta ki a gyõzelmet.

A profi box mérkõzéseken: Vas Krisztián, Sárközi

Ferenc, Halász Gábor aratott gyõzelmet.

Április 14-15.

Az Ifjúsági Budapest Kupán a Gemenc Judo Klub

két versenyzõje: Boros Bence és Sárecz Márton

elsõ helyen végzett. Felkészítõjük Szepesi József

vezetõ edzõ.

Április 16.

Nagy sikerrel rendezték meg a VI. Gróf Domaine

Zichy futófesztivált, amelynek fõszervezõje ezúttal is

Scherer Tamás, a Sportélmény Alapítvány létre-

hozója volt. A rendezvény díszvendége Martinek János

kétszeres olimpiai bajnok volt. 830 nevezõvel rekordot

értek el.

Április 28-29.

A Pitesti (ROM) Ifjúsági Európa Kupán Mátics

András a Gemenc Judo Klub versenyzõje

bronzérmet szerzett. Felkészítõje Szepesi József

vezetõ edzõ.

Május 1.

A Sportközpont 4. alkalommal szervezte meg a

Városi Sportmajálist a Sportcsarnokban és annak

környékén, amelyen a város lakossága szép szám-

mal jelent meg.

Május 6.

3. alkalommal rajtolt a környék legnagyobb

tömegsport rendezvénye, a Borvidék Félmaraton. A

regisztráltak száma meghaladta az ezret.

Május 11-12. 

Tornyai Richárd a Dunakiliti- Rajka közötti Kerék-

páros Országúti Diákolimpia Országos döntõjén

második helyezést ért el.
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Május 12.

Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület által rendezett

„Alisca Tavaszi Extrém Kupa” rendezvényen 108

íjász mérte össze tudását.

Május 24.

Szekszárd ismét 1. lett a Kihívás napján. A

sportnapon 9. alkalommal vehették át kategóriájukban

az országos legjobbnak járó címet.

Május 25-27.

A Kosárlabda Sport Club Szekszárd U 14-es csapata

Harsányi Mária vezetésével Zalakaroson a Bajnokság-

ban bronzérmet szerezett. Studer Ágnes 132 ponttal a

torna gólkirálynõje lett, így bekerült az All-Star csapatba.

Június 2.

A Dynamic Triatlon Club az élményfürdõ megnyitása

alkalmából megszervezte közel 200 fõ versenyzõ

részvételével az I. Szekszárdi Fürdõ Triatlon versenyt. 

Június 16-17.

Szekszárdra költözött a hazai atlétikai elit. A sportág 117.

nemzeti bajnokságának városunk atlétikai centruma

adott otthont, ahol versenyen kívül külföldi sportolók is

rajthoz álltak.

Június 28.

A Szekszárdi AK SE lány hétpróba csapata a Serdülõ

Összetett Országos Bajnokságon második helyezést

ért el. A csapat tagjai Adorján Fruzsina, Nemecskó

Nóra és Marcsa Stella. Ugyanezen a bajnokságon

Ludwig Róbert a 15 éves fiúk nyolcpróba versenyé-

ben bronzérmet szerzett.

Június 24-30.

Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület

versenyzõje az Olaszországban rendezett IFAA EBHC

versenyen AFCU kategóriában bronzérmet szerzett.

Június 29-30.

A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros Egyesület 9.

alkalommal szervezete meg a Sajó Péter Nemzetközi

Emlékversenyt közel 100 fõ indulóval Kisdorog-

Szekszárd útvonalon.

Július 25-27. 

Nyíregyházán rendezték meg az Ifjúsági, Junior, U23

Országos Bajnokságot atlétikában, ahol Németh

Zoltán a Szekszárdi AK SE versenyzõje az U23-as

fiúk magasugrásában 200 cm-es teljesítménnyel

harmadik helyezést szerzett.

Augusztus 11. 

Arató Gabriella a Dynamic Triatlon Club A35-39 es

korosztályú versenyzõje a Fadd-Domboriban

megtartott Sprint Triatlon Országos Bajnokságon

1. helyezést ért el, Cencz Péter A30-34-es

korosztályú versenyzõ pedig ezüstérmet szerzett.

Szenior kategóriában az egyesület csapata: Aratóné

Budai P. Csilla, Zákány József, Kapitány Krisztina,

Klem Zsolt, a Triatlon Váltó Mix Országos

Bajnokságon 2 helyezett lett.

Augusztus 24-26.

A Fáklya Sportegyesület nagy sikerrel szervezet meg

a Mozgássérültek Asztalitenisz Kupáját, ahová

több külföldi versenyzõ is benevezett.

Augusztus 25.

A Pályaíjász Gyermek Országos Bajnokságon a

Tolnai Tájak Íjász Egyesületbõl Ifj. Szaka Gyula

aranyérmet, Szaka Zsombor pedig ezüstérmet

szerzett.

A Rádiós Tájfutó Országos Bajnokságon a Rádió

Klub Szekszárd versenyzõje Antal Bíborka, N19

URH versenyszámban elsõ helyezést ért el.

Augusztus 31.- szeptember 1.

A Sportélmény Alapítvány elsõ alkalommal

szervezte meg a Szekszárdi Atlétikai Fesztivált az

Atlétikai Centrumban, amelyen vendégül láttak 11

atlétát testvérvárosunkból Bietigheim-Bissingenbõl.

Szeptember 8.  

A Gyorstávírász Országos Bajnokságon a Rádió

Klub Szekszárd versenyzõi: Császár Valéria és

Hudanik Antal szenior összetett kategóriában,

aranyérmet szereztek.

Szeptember 15. 

Németh Zoltán a Szekszárdi AK SE magasugrója

másodszor is magára húzhatta a címeres mezt.

Csehországban képviselte hazánkat az U23-as

válogatott viadalon.

Szeptember 22-23.  

Tatabányán került sor az atléták Serdülõ Országos

Bajnokságára. A Szekszárdi AK SE versenyzõi két

bronzérmet szereztek: Pusztai Petra a 13 éves

lányok gerelyhajításában, Ludwig Róbert a 15 éves

fiúk 100 méteres gátfutásában lett harmadik.

Szeptember 27. 

Erdélyi Zoltán, a Szekszárdi AK SE magasugrója

200 cm-es eredménnyel beállította az ifjúsági megye

csúcsot.

Október 6-7.   

Az Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságon a

Szekszárdi AK SE serdülõ gerelyhajító Adorján

Fruzsina, Pusztai Petra, Nemecskó Nóra, Máté

Fanni, Marcsa Stella összeállítású csapata második,

a juniorok mezõnyében az Erdélyi Zoltán, Kecskés

Máté, Söptei Tamás, Szoboszlai Gergõ, Nyisztor

Péter összeállítású magasugró csapata harmadik lett.

Október 17-24.

Svájcban a beatenbergi Gyorstávírász Világ-

bajnokságon a Rádió Klub Szekszárd szenior

versenyzõje Hudanik Antal gyakorlat 1-ben

aranyérmet szerzett.

Október 20.

A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület 5.

alkalommal rendezte meg a Tolna Régió Kupát,

valamint a szekszárdi általános iskolások részére a

Suli Kupa Kerékpárversenyt. A Szekszárd határában

(Bogyiszlói út-Keselyûsi út) megtartott körpályás

versenyen az ország számos pontjából érkeztek

versenyzõk, akiket az idõjárás is a kegyeibe fogadott.

Október 21.

Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület által szervezett

„Alisca Nagy Õszi Nemzetközi 3D Vadász

Íjászverseny” rendkívüli érdeklõdéssel zajlott le. Ezt

bizonyítja a 215 fõs versenyzõi létszám, amelybõl 60

fõ Szerbiából érkezett, 6 íjász egyesület képviseleté-

ben.

Október 22.

Hunyadi Bence (73kg) a Gemenc Judo Klub

versenyzõje az Országos Földharc Bajnokságon

aranyérmet szerzett.

November

Az atlétika szakma nagy elismerését vívta ki az V.

Baron von Twickel mezeifutó-versenysorozat

döntõje Sötétvölgyben. A Sportélmény Alapítvány

által frappánsan megrendezett verseny egyben a

Sport XXI. program Dél-Dunántúli Regionális

versenye és a Mezei EB válogató versenye is volt.

November 3-4.

A Szekszárdi Vízmû Sportegyesület a Városi

Uszodában 33. alkalommal rendezte meg a Sipos

Márton Nemzetközi Úszóversenyt, ahol a díjakat

Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök

adta át.

November 17.

A Judo Ifjúsági „B” Országos Bajnokságon Ács

Balázs (50 kg), Mátics András (55 kg), Boros

Bence (60 kg) aranyérmet szerzett. A sportolók

edzõje Szepesi József

November 15-18.

Rõfi Gyula a Hikari Aikido Egyesület versenyzõje

a Krakkóban rendezett FILA Grappling Világbaj-

nokságon 62 kg-os súlycsoportban bronzérmet

szerzett.

December 16.

A Hikari Aikido Egyesület által Szekszárdon

szervezett III. Magyar Gyermek és Ifjúsági Brazil Jiu

Jitsu Országos Bajnokságon I/25 kg kategóriában

Földesi Bálint arany kategóriás lett. 

December 29.

Második alkalommal, hagyományteremtõ szándék-

kal rendezte meg az Alisca Nyilai Íjász Egyesület

az „Alisca Szilveszteri Terem Versenyt”, amely

egyre népszerûbb az íjászok körében. 81 fõ

versenyzõ búcsúztatta az egyesülettel az óévet.

XI. DÍJAK, ELISMERÉSEK

Március 2.

Miniszteri elismerésben részesült Gerhátné dr.

Péter Mária, a kormányhivatal hatósági fõosztály-

vezetõje, aki tevékenyen részt vett a Tolna Megyei

Intézményfenntartó Központ létrehozásában.

Március 9. 

„Tolna Megye Legeredményesebb Általános Iskolája”

vándorserleget 9. alkalommal nyerte el a Dienes

Valéria Általános Iskola Grundschule.

Március 15.

Kossuth-díjat vehetett át Sebõ Ferenc szekszárdi

születésû zeneszerzõ, zenetudós, a magyarországi

táncház-mozgalom egyik elindítója, a Liszt Ferenc

Zenemûvészeti Egyetem egyetemi tanára.

Április 20.

A Rendõrség napja alkalmából a megyei önkormányzat

és a fõkapitány által alapított díjakat adtak át. A megjelent

rendõri vezetõk mellett Tóth Ferenc kormánymegbízott,

dr. Puskás Imre megyei közgyûlési elnök és Ács Rezsõ

alpolgármester vett részt az ünnepségen. Az Év rendõre

elismerõ díjat dr. Buda Bernadett, és Csorba Szilárd

õrnagyok, valamint Trucza Szabolcs százados

érdemelte ki.

Április

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden

év tavaszán Kamarai Nívódíjjal jutalmazza azokat a

vállalkozókat, akik tevékenységükkel hozzájárulnak

Tolna megye gazdaságának növekedéséhez. A díjat a

megyeszékhelyen, Szekszárdon adják át, mert itt

mûködik Tolna megye vállalkozásainak negyven

százaléka. Tavaly négy vállalkozó részesült elis-

merésben, egyikük Merkl Krisztina, aki több CBA

boltot is mûködtet, míg a Hámori Építész Iroda Kft.

szintén megtalálható Szekszárdon. 

Május 18.

„Múzeumbarát Iskola” díjat nyerte el a Dienes

Valéria Általános Iskola Grundschule.

Május 30.

Häfner Adél kapta a Pädagoge des Jahres 2012

díjat. A Wunderland Kindergarten óvodapedagó-

gusát a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat tüntette ki.

Június 1. 

A Magyar Jogászegylet Tolna Megyei Szervezete

jogásznapi összejövetelén Tóth Ferenc kormány-

megbízott jelenlétében került sor a megyei egylet által

alapított Perczel Béla-díj átadására, amelyet

Eszteriné dr. Faragó Mária, a megyei gyámhivatal

nyugalmazott vezetõjének ítéltek oda.

Augusztus 20.

Szent István napján ünnepi külsõségek között a Garay

János Gimnázium dísztermében Horváth István
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polgármester átadta a lakosság, a civil szervezetek által

javasolt és a közgyûlés határozatával Szekszárd

fejlõdéséért, ismertségének növeléséért végzett

kimagasló munka elismeréseként a város díjait. Vala-

mennyi díjazott egy videofilmes összeállításban

mutatkozott be, vallott tevékenységérõl, Szekszárdhoz

kötõdésérõl.

Ezen ünnepség keretében történt meg a január 18-i

közgyûlési döntés „Az Év Bortermelõje Magyar-

országon” díjat elnyerõ és ezzel Szekszárd Történelmi

Borvidék jó hírét öregbítõ személyeknek Szekszárd

Város Díszpolgára cím adományozása.

• Vesztergombi Ferenc (Szekszárd, 1948.) A Garay

gimnáziumban érettségizett. 1970-ben elvégezte a

Kecskeméti Kertészeti Fõiskolát. Volt Csemõn

pincemester, pincevezetõ, Szekszárdon a MG.

Kombinátnál fõborász, majd az Aliscavin termelési

igazgatója. A Vesztergombi Pince tulajdonosaként

1993-ban elnyerte az Év Borásza címet.

• Takler Ferenc (Szekszárd, 1950.) gépész-

technikus. A Takler-család már a 18. század óta

foglalkozik szõlõmûveléssel. Õ 1960-as évek végétõl

kezdett borászkodni, fõállásban 1987 óta. 2004-ben

õt választotta az Év Borászának a 116 tagú Magyar

Borakadémia.

• Vida Péter (Csorna, 1953.) A Rózsa Ferenc

Szakközépiskolában érettségizett, majd 1974-ben

a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses

Meliorációs Fõiskolai Karán szerzett diplomát.

1974-1995 között az Aranyfürt MGSz-nél

dolgozott. Ezt követõen létrehozta a Vida

szõlõbirtokot. 2010-tõl tagja a Magyar Bor

Akadémiának. 2011-ben nyerte el az Év Borásza

Magyarországon országos címet

Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:

• Tarr János, a Tarr Kft. ügyvezetõ igazgatója. Az

1990-ben Szekszárdon és Dombóváron indult

vállalkozás napjainkra hét dunántúli megyében és

Bács-Kiskunban összesen 200 településen mintegy

100 000 ügyfelet lát el és Magyarország leg-

nagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú távközlési

szolgáltatója. Rendszeres támogatója a megye-

székhely rendezvényeinek.

• Varga József a TolnAgro Kft. ügyvezetõje. A

TolnAgro Kft. a Dél-Dunántúl két sikeres állat-

gyógyszer-forgalmazója, a Tolnavet Kft. és az

Agrovet Kft. egyesülésével 1996-ban alakult meg

Szekszárdon. Szekszárd és Tolna megye egyik

legnagyobb forgalmú cégének számít, saját

területükön pedig országosan is piacvezetõk.

Képviselõi hálózatuk az egész országot lefedi,

partnereiket pedig szaktanácsadók segítik és látják

el tanácsokkal, információkkal a legfrissebb

újdonságokról, termékekrõl. 2010-ben a cég

Szekszárd javáért kitüntetést kapott.

Közjóért díjat és a vele járó emlékplakettet kapta:

• Dr. Vastag Oszkár (Keszthely, 1945) 1970-ben

Pécsett szerzett orvosi diplomát. 1970-1979 között a

POTE szemészeti klinikájának tanársegéde. 1979-tõl a

Tolna Megyei Balassa János Kórház szemészeti

osztályának osztályvezetõ fõorvosa. Megyei szemész

szakfelügyelõ fõorvos. Nyolc éven át orvos-igazgató-

helyettes volt. A gyermekszemészeti ellátás meg-

szervezõje, a szemészeti mikrosebészet, a mûlencse-

beültetéses hályogmûtét, szemfenéki angiográfia és a

szemészeti lézerkezelés megyei bevezetõje.

• Kovács József (Dormánd, 1950) Közgazdasági

Egyetemet végzett. Fõbb munkahelyei: Bajai ÁG,

Szekszárdi ÁG (1972-1974). Hõgyészi Állami

gazdaság igazgatója (1974-1994). Volt fõkönyvelõ,

alpolgármester. 1995-tõl az OTP a szekszárdi

igazgatósága helyettes vezetõje, majd az OTP Bank

Nyrt. Szekszárdi fiókjának igazgatója.

• id. Márkvárt János a Márkvárt családi Pincészet

alapítója, aki családi pincészetükben több évtizede

foglalkozik bortermeléssel és generációról gene-

rációra adja tovább a mesterséget. 1996-ban

alakították ki új pincészetüket és mintegy 10

hektáros területen termesztik a Szekszárdra

jellemzõ vörös- és fehérboraikat. Számos hazai és

nemzetközi elismerés mellett a 2009-es

kadarkájuk a „Szekszárd Város Bora 2011” címet

is elnyerte.

Posztumusz Közjóért kitüntetõ díjat és a vele járó

emlékplakettet kapott:

• Kirsch János diakónus, az újvárosi plébánia

igazgatója 16 évi szekszárdi szolgálat után tért örök

nyugalomra. A 6 gyermekét nevelõ édesapa a

keresztény és polgári értékek elkötelezett híve volt.

„Kettõs állampolgár•-nak vallotta magát: legfõbb

életcéljának a földi és égi haza szolgálatát

tekintette. Igény szerint eszperantó nyelven is

prédikált, illetve publikált, több mint három

évtizeden keresztül vett részt az eszperantó

mozgalomban. A kitüntetést felesége, Kirschné

Rojik Ágota vette át.

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése Szekszárd

gazdasági fejlõdését segítõ kiemelkedõ munkája

elismeréseként Szekszárd Javáért kitüntetõ címet

adományozott, valamint feljogosította a Szekszárd Javáért

Logó használatára a következõ cégeket:

• Ferropatent Zrt. Az 1992-ben létesített vállalkozás

Szekszárd legnagyobb vas- és fémáru, szerelési,

fûtési berendezés nagykereskedelmével foglalkozó

cége. Jelenleg a hatvan fõvel dolgozó társaságuk

árbevétele több mint 8 milliárd forint, évente 50 000

tonna anyagot értékesítenek. Évtizedek óta a városi

sportegyesületek kiemelt támogatója.

• Heimann Építõipari és Kereskedelmi Kft.

építõipari kivitelezéssel, építészeti tervezéssel,

kupolák, borturizmus borozók, fogadók, boros-

pincék építésével, fuvarozással foglalkozó szolgál-

tatás. A legnagyobb szekszárdi pincészetek,

borturisztikai attrakciók kivitelezõjeként az egész

országban öregbítik városunk hírnevét.

• Meridián Mérnöki Iroda Kft. fõ munkaterülete

geodéziai tervezési térképek készítése, közmû-

hálózatok felmérése, földmérési munkák . Az elõzõ

években az M6-os autópálya teljes nyomvonalának

régészeti feltárásai során végeztek geodéziai és

térinformatikai feladatokat, rendszeres támogatói és

segítõi szekszárdi rendezvényeknek, programoknak.

„A Szekszárdi Németségért - Klézli János-díj”

elnevezéssel alapított nívódíját a Szekszárdi Német

Kisebbségi Önkormányzat. A díjat dr. Józan-Jilling

Mihály a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormány-

zat elnöke adta át Farkas Pálnénak, a Dienes Valéria

Általános Iskola igazgatójának. A kitüntetett számos

érdeme mellett nyelvoktató munkájával és a Pünkösdi

Fesztivál gyermektánc találkozójának 20 éven át tartó

koordinálásával érdemelte ki e megtisztelõ címet.

A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat Roma

Nívódíját Horváth Ferenc vállalkozó kapta közismert

szociális és társadalmi érzékenységéért, valamint a Kis

Dankó futballcsapat mecénásaként kifejtett munkájáért.

Augusztus 20. 

Az Újvárosi Római Katolikus Társaskörben, a 2011-

ben alapított Horváth Károly Esperes Díjat, Horváth

István polgármester, az újváros egykori önkormányzati

képviselõje kapta több évtizedes segítõkész munkája

elismeréséül.

Amrein Károly, a Gemenc Volán Zrt. vezérigazgatója a

Honvédelemért Érem Kitüntetõ Cím I. osztályú

fokozatának lett tulajdonosa. Rimai Rudolf, a Magyar

Közút Nonprofit Zrt. Tolna Megyei Igazgatóság

igazgatója a Honvédelemért Érem Kitüntetõ Cím II.

osztályú fokozatát vehette át augusztus 20-án a

fõvárosban Hende Csaba honvédelmi minisztertõl. Péti

Zoltánt, a Tolna Megyei Kormányhivatal humánpolitikai

fõosztályvezetõjét pedig ugyanezen alkalomból dr.

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes részesítette

miniszteri elismerésben.

Augusztus 24. 

Patkó Sándor okleveles építészmérnök, Tolna

megye nyugalmazott fõépítésze életmûdíjat vehetett

át a Makón megrendezett XVII. Országos Fõépítész

Konferencián.

Augusztus 30. 

A Mészáros Pál és fia, Péter által vezetett Mészáros

Borházat választotta 2012-ben az Év Pincészetévé a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor

Akadémia és a Magyar Szõlõ- és Bortermelõk

Szövetsége. 

Szeptember 1.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlése döntése

alapján Dr. Puskás Imre elnök, Lázár János államtitkár

jelenlétében a Szekszárdon a megyenapi ünnepi köz-

gyûlésén adta át a következõ kitüntetéseket:

Beszédes József-díjat kapott:

• Dr. Balassa Mária nyugalmazott törvényszéki

tanácselnök a fiatalkorúak büntetõügyeiben való

alapos munkavégzése, bírósági elnökként tanú-

sított segítõkész, példamutató magatartása, magas

szakmai szinten végzett tanácsvezetõ bírói

tevékenysége elismeréséül. 

Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díjban

részesült:

• Scherer Tamás a Tolna megyei diáksport

mozgalomban végzett munkája, testnevelõ tanár-

ként következetes pedagógiai tevékenysége, az

iskolai csapat országos vetélkedõn elért kimagas-

ló helyezésében vállalt szerepe, atlétaedzõként az

utánpótlás nevelése terén elért eredménye,a

Sportélmény Alapítvány létrehozásában és mû-

ködtetésében játszott szerepe elismeréseként. 

Szeptember 8.

• A honismereti mozgalomban kifejtett több

évtizedes munkájának elismeréseként az

Országos Honismereti Szövetség Honismereti

Munkáért Emlékérmében részesült dr. Dobos

Gyula történész, ny. levéltárigazgató, az EAMHE

elnökségi tagja. Honismereti munkáért oklevelet

kapott Decsi Kiss János népmûvelõ-újságíró és

Horváth Endre ny. mérnök. A kitüntetéseket

Bartha Éva, az Országos Honismereti Szövetség

titkára adta át.

• A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület

Egyed Antal-díját kapta Kovácsné Lengyel

Klára, az Alsóvárosi r. k. Közhasznú Egyesület

elnöke.

Október 13. 

• Dr. Kiss Mihály, a Balassa János Kórház

ideggyógyászati osztályának fõorvosa, 40 éves

munkássága elismeréseként megkapta a Batthyány-

Strattmann László-díjat.

• Dr. Bíró Zsuzsanna, a foglalkozás-egészség-

ügyi szolgálat fõorvosa, az emberi erõforrások

minisztere 2012. évi díszoklevelében része-

sült.

• Dr. Kutas Mária, a szocioterápiás és rehabilitációs

osztály osztályvezetõ fõorvosa, az emberi erõforrások

minisztere Pro Sanitate-díját vehette át. 

• Miniszteri Dicséretben részesült Novák Lászlóné,

Nemesné Izsák Tünde, Palotás Ferencné és

Szamek Lászlóné.

• Balassa János-díjat kapott: Hatvani Istvánné (ny.

kórházlelkész), dr. Rausch Ágota fõorvos, dr. Kis

Ernõ fõorvos, dr. Gyõri Attila fõorvos, dr. Tillmann

József fõorvos, Mohar Istvánné szakasszisztens,

Szalontai Józsefné asszisztens, Szeriné Kemény

Veronika mûtõs szakasszisztens, Terjék Mihályné

szakasszisztens, Klamár Gábor kõmûves-karban-

tartó és Máthé Dénes kõmûves-bádogos.

• A MESZK Semmelweis-díját Gasz Ildikó

osztályvezetõ ápoló kapta.

Október 16.

A munkatársak testi-lelki-szellemi megújulását segítõ

szolgáltatáscsomagjával nyerte el idén a Magyar

Termék Nagydíjat az Sz+C Stúdió Kft. Az építõanyag-

kereskedelemmel és építõipari kivitelezéssel foglalkozó

közismerten sikeres szekszárdi cég vezetõi a Parla-

mentben vehették át az elismerést.

Október 23. 

Fetzer Lõrinc az idei 1956-os évfordulón a harmad-

osztályú Honvédelemért kitüntetõ címet vehette át

Hende Csaba honvédelmi minisztertõl.
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Október 23. 

Dr. Tollár Tibor, özv. Bencze Sándorné és Darvas

Ferenc vehette át a POFOSZ „Világító Forradalmunk

Lángja” kitüntetését, Kovács János nyugalmazott

állományú alezredes, nemzetõr vezérõrnagy a szervez-

et arany érdemjelvényét kapta. 

November 9. 

Dr. Klein Ágnes fõiskolai docens kapta idén a PTE

Illyés Gyula Kara által adományozott Illyés-plakett I.

fokozatát. A plakett II. fokozatát Keinráth Adrienn a

Dékáni Hivatal munkaügyi elõadója vehette át. Az Illyés-

plakett Társadalmi Kapcsolatok fokozatát Horváth

István polgármesternek adta át dr. Horváth Béladékán.

November 23.

A VOSZ megyei szervezetének döntése alapján idén az

Év vállalkozója megyei díját. Schmidt Gyõzõ, a

borkereskedelemmel foglalkozó Danubiana Kft.

ügyvezetõje, Szabó Ferenc, az épületek villamos

kivitelezését végzõ Sinus-Elektro Kft. ügyvezetõje

érdemelte ki. Az elmúlt évhez hasonlóan az Erste Bank

idén is felajánlott egy Év megyei vállalkozója különdíjat,

amelyet ezúttal Friedmann Tamás, a Plan-Éta Építõ és

Vállalkozó Kft. ügyvezetõje vehetett át.

November 23. 

• A VOSZ Tolna Megyei Elnökségének döntése

alapján Kis Pál István költõ, szépíró kapta magyar

irodalom kategóriában a megyei Prima-díjat.

• A Vállalkozók Országos Szövetsége Tolna megyei

Elnökségének döntése alapján a sport kategória

megyei Prima-díjasa Horváth Ferenc,a vállalkozóként

is igen sikeres sportszervezõ és sportmenedzser lett.

December 7. 

• Horváth Ferenc, a korábbi szekszárdi sportvezetõ,

klubelnök, aki az elmúlt évtizedben ismert hazai

vállalkozó lett, a Mûvészetek Palotájában rendezett

a Vállalkozók Napján, a Nemzetgazdasági Minisz-

térium által adományozott Magyar Gazdaságért

Díjat kapta meg tevékenységének elismeréseként.

• Ugyancsak a Vállalkozók Napján kapta meg a

Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Gazdaságért

Díját Szabó Sándor, a Ferropatent Zrt. elnök-vezér-

igazgatója, akinek a húsz éve alapított, vaskeres-

kedelemmel foglalkozó cége mára az ország egyik

legismertebb vállalkozása lett.

• Vállalkozók Napján lett az Év vállalkozója Rábóczki

Péter a Sió-Trans Kft. a közúti szállítással foglalkozó

cég vezetõje, aki a Mûvészetek Palotájában Demján

Sándortól, a VOSZ elnökétõl vehette át az elismerést.

• Szintén a Mûvészetek Palotájában vehette át Mancsi

János,a Mancsi Kft. tulajdonos-ügyvezetõje a Magyar

Közúti Fuvarozók elismerését kifejezõ díjat.

December 25. 

Gáti Zoltán alezredes, a Tolna Megyei Rendõr-

fõkapitányság nyugalmazott osztályvezetõje részesült

idén a Magyar Bûnüldözõk Szakmai Egyesülete

legmagasabb szintû szakmai elismerésében.

A 2012. évi Magyar Amatõr Barista Bajnokságon felnõtt

mezõnyben Tóth Márka Baka iskola tanulója 11 évesen

lett magyar bajnok. Az amatõrök versenyét a profi

baristák országos bajnokságával együtt rendezik meg

minden évben. A versenyzõknek 12 perc alatt kell

elkészíteniük 2 eszpresszót, 2 cappuccinót és 2 kreatív,

saját kávéitalt 5 fõs érzékszervi és szakmai zsûri elõtt

MECÉNÁS TEHETSÉGGONDOZÓ 

TÁMOGATÁS DÍJAZOTTJAI 2012

Garay János Általános Iskola, Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény, Közoktatási

Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-

Szakmai Szolgáltató Intézmény

• Hammer Angéla a IV. Országos Néptáncverseny

IV. korcsoport páros kategória Különdíjáért.

• Horváth István a IV. Országos Néptáncverseny II.

korcsoport páros kategória országos III. helyezéséért

és a szabadon választott tánc Különdíjáért.

• Huszárik Márton a Nemzetközi Tehetségkutató

Verseny Paks, Tánc kategória Arany minõsítéséért, a

IV. Országos Néptáncverseny III. korcsoport, szóló

kategória országos I. helyezésért és a szóló kategória

szabadon választott tánc Különdíjáért. 

• Rikkert Judit a IV. Országos Néptáncverseny IV.

korcsoport páros kategória Különdíjáért.

• Kasó Gergõ a IV. Országos Néptáncverseny IV.

korcsoport páros kategória Különdíjáért.

• Zsobrák Róbert a IV. Országos Néptáncverseny

IV. korcsoport páros kategória Különdíjáért.

• Mihó Erika felkészítõ tanár Hammer Angéla, Rikkert

Judit, Kasó Gergõ és Zsobrák Róbert, valamint a

Garay János Gimnázium néptánc csoportjának

felkészítéséért.

• Mészáros Rebeka a IV. Országos Néptáncverseny II.

korcsoport páros kategória országos III. helyezéséért és

a szabadon választott tánc Különdíjáért. 

• Gyermektánc Csoport 4-5. osztály a 2012. évi

Gyermek Néptánc Antológián való részvételéért.

• Huszárikné Böröcz Zsófia felkészítõ tanár Mészáros

Rebeka, Horváth István, Huszárik Márton és a

Gyermektánccsoport felkészítéséért.

• Tóth Zoltán felkészítõ tanár Hammer Angéla,

Mészáros Rebeka, Horváth István, Huszárik Márton,

Rikkert Judit, Kasó Gergõ, Zsobrák Róbert és a

Gyermektánc csoport felkészítéséért.

• Nagy Viktória Fruzsina, Dránovics-Kilián

Barbara, Fetzer Lili, Kaposi Edina, Szüsz Bettina,

Németh Nóra Sarolta, a Szedresi Lovas Udvarház

Országos Rajzpályázat díjazottjai.

• Nemessányi Gyöngyi a Szedresi Lovas Udvarház

Országos Rajzpályázat díjazottjai felkészítéséért.

• Gayer Eszter, Tápai Anna, Fábián Luca, a

Szedresi Lovas Udvarház Országos Rajzpályázat

díjazottjai.

• Tápai-Kovács Anna a Szedresi Lovas Udvarház

Országos Rajzpályázat díjazottjai felkészítéséért.

• Straubinger Gréta, Pilisi Anna, a Szedresi Lovas

Udvarház Országos Rajzpályázat díjazottjai. 

• Jakab Géza a Szedresi Lovas Udvarház Országos

Rajzpályázat díjazottjai felkészítéséért.

• Miller Oliver a IV. Kecskeméti Országos Fesztivál vers

és próza kategória I. helyezéséért, a Fedorka

Országos Versmondó Verseny II. helyezéséért, a XXI.

Országos Weöres Sándor Színjátszó Találkozó Ezüst

minõsítéséért, a Nemzetközi Gitárverseny Novi Sad II.

helyezéséért.

• Csizmazia Dóra a paksi Országos Vers- és

Prózamondó Verseny ezüst minõsítéséért, a IV.

Kecskeméti Országos Fesztivál vers és próza kategória

I. helyezéséért, a Fedorka Országos Versmondó

Verseny I. helyezéséért, a XXI. Országos Weöres

Sándor Színjátszó Találkozó ezüst minõsítéséért. 

• Ranga Simon Péter a IV. Kecskeméti Országos

Színjátszó Fesztivál vers és próza kategória

Különdíjáért, a XXI. Országos Weöres Sándor

Színjátszó Találkozó ezüst minõsítéséért, a IV.

Kecskeméti Országos Színjátszó Fesztivál Or-

szágos döntõ I. helyezéséért.

• Ferger Viktória Hanna a XXI. Országos Weöres

Sándor Színjátszó Találkozó Ezüst minõsítéséért. 

• Miller Sári Anna a IV. Kecskeméti Országos

Színjátszó Fesztivál vers és próza kategória Országos

döntõ Különdíjáért, a XXI. Országos Weöres Sándor

Színjátszó Találkozó ezüst minõsítéséért. 

• Sili Gergõ a XXI. Országos vers- és prózamondó

verseny, Paks bronz minõsítéséért, a XXI. Országos

Weöres Sándor Színjátszó Találkozó ezüst minõsítésé-

ért, a IV. Kecskeméti Országos Színjátszó Fesztivál

Országos döntõ I. helyezéséért.

• Napsugár színjátszó csoport a XXI. Weöres

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó ezüst

minõsítéséért, a Süss fel nap! Országos Szín-

mûvészeti verseny, Kecskemét, Színjáték kategória I.

helyezéséért.

• Borbolya színjátszó csoport a XXI. Weöres

Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

ezüst minõsítéséért, a Süss fel nap! Országos Szín-

mûvészeti verseny, Kecskemét, Színjáték kategória

I. helyezéséért. 

• Csizmazia Ferencné Miller Oliver, Csizmazia

Dóra, Ranga Simon Péter, Ferger Viktória Hanna,

Miller Sári Anna, Sili Gergõ, valamint a Borbolya és

a Napsugár színjátszó csoport felkészítéséért.

• Környei Attila a váci Országos Gitárverseny I.

helyezéséért, a Novi Sadban (Szerbia) meg-

rendezett Nemzetközi Gitárverseny II. helyezéséért.

• Környei Miklós Miller Oliver és Környei Attila

felkészítéséért.

• Márton Richárd a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Oktató

program kategória VI. helyezéséért.

• Rappay Bence a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Alkalmazói

programok kategória I. helyezéséért, a Neumann

János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék

Verseny Zene kategória II. helyezéséért.

• Kaszás Tamás a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Számítógép-

pel támogatott tervezés kategória III. helyezéséért.

• Pap Noémi a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Számító-

géppel támogatott tervezés kategória IV.

helyezéséért.

• Rappay Kamilla a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Oktató

programok kategória V. helyezéséért.

• Kercsmár Balázsné Márton Richárd, Rappay

Bence, Kaszás Tamás, Pap Noémi és Rappay

Kamilla felkészítéséért.

Babits Mihály Általános Iskola 

• Pálinkás Róbert a Magyar Gyermek Flottaverseny

Csapatevezés III. helyezéséért.

• Cziráki Gergõ az Országos Diákolimpia Kajak-

1500 m III. helyezéséért.

• Bodnár Balázs a Maraton Magyar Bajnokság Kajak-

Kenu 10 000 m III. helyezéséért.

• Holcz Máté az Országos Mezei Futóbajnokság II.

helyezéséért, a Serdülõ Országos Bajnokság

1000 m akadályfutás III. helyezéséért.

• Mercz Kevin az Atlétika Gyermek Országos Bajnok-

ság Csapat I. helyezéséért, az Atlétika Gyermek

Országos Bajnokság 4×60 váltó I. helyezéséért.

• Samai Zsuzsanna az Atlétika mezei Futás Országos

Csapatbajnokság II. helyezéséért.

• Ács Balázs a Cselgáncs Ifjúsági Diákolimpia I.

helyezéséért, a Cselgáncs Junior „B” Diákolimpia I.

helyezéséért, a Cselgáncs Ifjúsági Országos

Bajnokság I. helyezéséért, a Cselgáncs Ifjúsági

Országos Csapatbajnokság I. helyezéséért, a

Cselgáncs Serdülõ Csapatbajnokság II. helyezéséért.

• Fetzer Péter Ákos a Gemenc Kupa Táncverseny

latin I. helyezéséért, a Gemenc Kupa Táncverseny

standard II. helyezéséért, az Országos Zsámbék

Kupa Táncverseny Junior Kezdõ latin III. helyezésé-

ért, az Országos Zsámbék Kupa Táncverseny Junior

Kezdõ standard III. helyezéséért, a Zrínyi Kupa

Táncverseny standard III. helyezéséért.

• Szabó Bianka a TITOK Országos Német Verseny

III. helyezéséért, a Magyarországi Német Ének-

karok 5. Országos Fesztiválja Kamara kategó-

riájának dicséretes ezüst minõsítéséért.

• Klág Beáta Szabó Bianka felkészítéséért. 

• Rikkert Zita a TITOK Országos Verseny Törté-

nelem III. helyezéséért. 

• Daradics Petra a Bendegúz Országos Verseny Tör-

ténelem III. helyezéséért, a Bendegúz Országos

Verseny Természetismeret III. helyezéséért. 

• Babosné Csapó Erika Rikkert Zita és Daradics

Petra felkészítéséért. 

• Kövesi Hedvig a Herman Ottó Természetismereti

Országos Verseny II. helyezéséért. 

• Schram Flóra a Herman Ottó Természetismereti

Országos Verseny I. helyezéséért. 

• Pál Zsófia a Kaán Károly Országos Természetismereti

Verseny I. helyezéséért, a Herman Ottó Természet-

ismereti Országos Verseny II. helyezéséért. 

• Ráczné Kovács Erika Kövesi Hedvig, Schram

Flóra és Pál Zsófia felkészítéséért. 

• Sebestyén Dorka a IV. Süss fel nap! Gyermek-

mûvészti Fesztivál Versmondó verseny I. helye-

zéséért.
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• Bucsányi Dávid az Országos Környezetvédelmi

Rajzpályázat „Amit én is megtehetek” II. helyezéséért. 

• Molnárné Csiki Erika Sebestyén Flóra és

Bucsányi Dávid felkészítéséért.

• Schüszler Bianka, Horváth Eszter a „Lássuk

Pálcikát!” Országos Rajzpályázat II. helyezéséért. 

• Budáné Csaplár Adrienn Schüszler Bianka és

Horváth Eszter felkészítéséért. 

• Sziegl Eszter, Veszprémi Pálma, Viola Nóra Virág,

Bátai Bíborka, Szabó Bianka, Tatai Zsuzsanna a

Magyarországi Német Énekkarok 5. országos Feszti-

válja Kamara kategória dicséretes ezüst minõsítéséért. 

• A Babits Mihály Általános Iskola Német

Nemzetiségi Kamara Kórusa a Magyarországi

Német Énekkarok 5. Országos Fesztiválja Kamara

kategória Arany Diploma minõsítéséért. 

• Naszladi Judit az iskolai kórusok felkészítéséért. 

• Solymosi Zsófia a „Ki Mit Tud?”, Paks vers-, próza-

és mesemondás kategória ezüst minõsítéséért, a

„Kortárs Költészet Gyerekszemmel” versmondó

verseny II. helyezéséért. 

• Solymosiné Németh Erika Solymosi Zsófia

felkészítéséért. 

• Ács Anna az Országos Diákolimpia Kajak-Kenu

nõi gyermek 500 m II. helyezéséért, a Magyar

Bajnokság vegyes gyermek I. helyezéséért.

• Müller Dániel György a Kajak-kenu MK-1 I. kcs.

500 m II. helyezéséért, a Kajak-kenu MK-2 I. kcs.

500 m I. helyezéséért.

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule

• Ambrus Csongor Károly az Apáczai Kiadó

természetismereti tanulmányi verseny országos

döntõ II. helyezéséért.

• Matus Eliza az Apáczai Kiadó „Kis nyelvész”

tanulmányi verseny országos döntõ I. helyezéséért,

a TITOK Herman Ottó természetismeret verseny

országos döntõ II. helyezéséért. 

• Müller Jánosné Ambrus Csongor Károly és

Matus Eliza felkészítéséért. 

• Fülöp Martin Benjámin a Bendegúz Német

Levelezõs Verseny országos döntõ II. helyezéséért. 

• Vargáné Rónai Éva Fülöp Martin Benjamin

felkészítéséért. 

• Göttlinger Laura a Bendegúz Német Levelezõs

Verseny országos döntõ III. helyezéséért. 

• Lenkeiné Várhegyi Éva Göttlinger Laura

felkészítéséért. 

• Pálma Gellért a Kálti Márk Történelemverseny

országos III. helyezéséért. 

• Reinics Gábor Pálma Gellért és Rittberger Dániel

felkészítéséért. 

• Biró Gergõ a Neumann János Nemzetközi Tehetség-

kutató Programtermék Verseny Számítógépes

mûvészeti program - Animáció kategória II. helyezéséért.

• Jámbor Alíz a Regenbogen németverseny

országos II. helyezéséért. 

• Farkas Pálné Jámbor Alíz felkészítéséért. 

• Balbach Dominik a Regenbogen németverseny

országos I. helyezéséért, a Litterátum német-

verseny országos I. helyezéséért. 

• Kitanics Maya a Regenbogen németverseny országos

II. helyezéséért, a Vadon Országos Természetismereti

Csapatverseny országos I. helyezéséért. 

• Simon Andrea Kitanics Maya felkészítéséért. 

• Dorogi Kíra a Vadon Országos Természetismereti

Csapatverseny országos I. helyezéséért, a Neumann

János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék

Verseny Számítógépes mûvészeti program -

Animáció kategóriájának III. helyezéséért. 

• Harsch Leila a Vadon Országos Természetismereti

Csapatverseny országos I. helyezéséért, a Regen-

bogen németverseny országos II. helyezéséért.

• Losonczy Richárd a Vadon Országos Természet-

ismereti Csapatverseny országos I. helyezéséért,

a Téli Madaraink Országos vetélkedõ II. helye-

zéséért.

• Zalakovicsné Kovács Klára Kitanics Maya, Dorogi

Kíra, Losonczy Richard, Matus Mercédesz és

Harsch Leilla felkészítéséért.

• Hammer Angéla a Téli Madaraink Országos vetélkedõ

II. helyezéséért, a IV. Országos Néptáncverseny IV.

korcsoport páros kategóriájának különdíjáért.

• Pápai Gábor a Téli Madaraink Országos vetélkedõ II.

helyezéséért, a Curie kémiaverseny országos III.

helyezéséért, a Mozaik kémiaverseny III. helyezéséért.

• Enyediné Szakálos Mariann Pápai Gábor

felkészítéséért.

• Varga Dániel a Téli Madaraink Országos

vetélkedõ II. helyezéséért. 

• Losonczyné Csuprik Erika Losonczy Richárd,

Hammer Angéla, Pápai Gábor és Varga Dániel

felkészítéséért. 

• Matus Mercédesz a Herman Ottó Természetismereti

Verseny országos I. helyezéséért, a Kálti Márk

Történelemverseny országos I. helyezéséért. 

• Klézli Mária Magyar Balázs és Matus Mercédesz

felkészítéséért. 

• Dr. Potyondiné Balog Elvira Dorogi Kíra és Biró

Gergõ felkészítéséért.

• Rittberger Dániel a Litterátum németverseny

országos I. helyezéséért, a Regenbogen német-

verseny országos III. helyezéséért, a Kálti Márk

történelemverseny országos II. helyezéséért. 

• Prischetzkyné Márkus Emõke Harsch Leilla,

Dránovics Anna és Rittberger Dániel felkészítéséért.

• Kasó Ferenc az Abacus Matematikai Lapok pont-

versenye Ezüstfokozatú dicséretéért, a Kálti Márk

történelemverseny II. helyezéséért, a 7-8. osztályosok

Országos történelemversenye I. helyezéséért.

• Völgyi Istvánné Kasó Ferenc felkészítéséért. 

• Kasó Gergõ a Kálti Márk történelemverseny országos

II. helyezéséért és a IV. Országos Néptáncverseny IV.

korcsoport páros kategóriájának különdíjáért. 

• Illésné Gesztesi Piroska Kasó Ferenc és Kasó

Gergõ felkészítéséért.

• Dránovics Anna a VIII. Magyarországi német vers- és

prózamondó verseny országos III. helyezéséért. 

• Magyar Balázs a Perspektíva a Jövõért Alapítvány

prózaíró pályázat országos III. helyezéséért. 

• Klézli Mária Magyar Balázs és Matus Mercédesz

felkészítéséért.

• „Nagy vagy!” csapat a „Nagy vagy!” játékos

televíziós sportvetélkedõ országos I. helyezéséért.

• Adorján Fruzsina a Serdülõ Összetett Országos

Bajnokság hétpróba csapatverseny II. helyezéséért.  

• Bükszegi Norbert az Íjászat sportágban Diákolimpia

korcsoportos országos döntõ II. helyezéséért.  

• Horváth Györgyi és Bükszegi Lajos edzõk

Bükszegi Norbert felkészítéséért.

• Gulyás Panka Sára a Starworld Super Grand Prix

Champion 2012. II. helyezéséért, a Starworld

Országos Tehetségkutató Verseny 2012. Tini 2.

korcsoportban II. helyezéséért. 

• Szabó Kinga Klára a Starworld Országos

Tehetségkutató Verseny 2012. Tini 2. korcsoportban

III. helyezéséért.

Baka István Általános Iskola

• Valkay Tamás az Országos Atlétikai Diákolimpia

magasugrásban, távolugrásban és a 4 × 100 m váltó

tagjaként elért I. helyezéséért és az egyéni összetett

II. helyezéséért.

• Major Péter, Götz Martin Zoltán az Országos

Atlétikai Diákolimpia 4x100 m váltó tagjaként elért I.

helyezéséért.

• Fehér Nándor az Országos Atlétikai Diákolimpián

magasugrásban elért III. helyezéséért és a 4x100 m

váltó tagjaként elért I. helyezéséért. 

• Gaál László a Babits Mihály Általános Iskolából

Pálinkás Róbert és Mercz Kevin, a Baka István

Általános Iskolából Valkay Tamás, Götz Martin Zoltán

és Fehér Nándor felkészítéséért.  

• Máté Fanni Szabina az Országos Atlétikai Diákolimpia

kislabda hajítás I. helyezéséért, a „Spiel und Gewinn!”

országos német nyelvi levelezõ csapatverseny I.

helyezéséért, a  Mozaik Országos Tanulmányi Verseny

Természetismeret országos II. helyezéséért.

•Szoboszlai Edit Máté Fanni Szabina felkészítéséért.  

• Enyedi Attila István Valkay Tamás, Major Péter, Götz

Martin Zoltán, Fehér Nándor és Máté Fanni Szabina

felkészítéséért.  

• Horváth Ádám az Országos Diákolimpián Kajak-

1500 m-en elért I. helyezésért és a  Kajak-2500 m II.

helyezéséért.

• Zalakovics Gábor Máté Fanni Szabina és Horváth

Ádám felkészítéséért.

• Pirisi Ferenc , Kovács Kitti, Vörös Fanni a „Spiel

und Gewinn!” országos német nyelvi levelezõ

csapatverseny I. helyezéséért. 

• Rácz Nóra Máté Fanni Szabina, Pirisi Ferenc,

Kovács Kitti és Vörös Fanni felkészítéséért. 

• Tóth Márka CsatAngolók országos angol nyelvi verseny

Globetrotter versenytípus 5-6. évfolyam II. helyezéséért. 

• Varga Eszter az Alma-Mater Országos Angol Nyelvi

Levelezõ Verseny III. helyezéséért. 

• Fehérné Kertész Judit Tóth Márk és Varga Eszter

felkészítéséért.  

• Somogyi Janka a CsatAngolók országos angol

nyelvi verseny Globetrotter versenytípus 3-4.

évfolyam I. helyezéséért. 

• Tóthné Kormos Zsuzsanna Somogyi Janka

felkészítéséért. 

• Hús Luca az Irodalom és szövegértés tantárgy

levelezõ versenyének országos döntõjén II. helyezésé-

ért, a Szép Magyar Beszéd verseny országos döntõjén

Kazinczy-jelvény bronz fokozatáért, az Országos

német nyelvi levelezõ verseny csapat III. helyezéséért. 

• Csizmaziáné Elter Emõke Hús Luca felkészítéséért.  

• Frei Kata, Sebestyén Dániel az Országos német

nyelvi levelezõ verseny csapat III. helyezéséért.

• Király Ágnes Ildikó az Országos Regenbogen

német verseny II. helyezéséért, az Országos német

levelezõ verseny csapatban elért I. helyezéséért.

• Höninger Richárd az Országos német levelezõ

verseny csapatban elért I. helyezéséért. 

• Takács Ferencné Frei Kata, Hús Luca, Sebestyén

Dániel, Király Ágnes Ildikó és Höninger Richárd

felkészítéséért.  

• Istlstekker Zsolt a Kerékpár Idõfutam, Országúti és

Hegyi Országos Bajnokságokon elért II. helyezésekért.

• Kiss Balázs a Kerékpár Országúti Országos

Bajnokság U13-as korosztály II. helyezéséért. 

• Steig Gábor Istlstekker Zsolt és Kiss Balázs

felkészítéséért. 

• Istlstekker Ivett a Starworld Super Grand Prix

Champion 2012. I. helyezéséért, a Starworld

Országos Tehetségkutató Verseny 2012. Tini 2.

korcsoportban elért III. helyezéséért.

• Béresné Kollár Éva a Dienes Valéria Általános

Iskolából Gulyás Panka Sára és Szabó Kinga

Klára, a Baka István Általános Iskolából Istlstekker

Ivett felkészítéséért. 

Garay János Gimnázium

• Vargha Sára a Középiskolai Matematikai Lapok C

jelû feladatok 11-12. osztályosok tesztversenyének

holtversenyben elért országos I-III. helyezéséért.

• Tóthné Gulácsi Beáta Vargha Sára felkészítéséért.

• Márton Balázs a „Cum Deo pro patria et libertate”

II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny

országos I. helyezéséért, a Horváth István Károly

Latin Verseny országos II. helyezéséért, a Forrás-

központú Országos Történelem Mûveltségi Vetél-

kedõ csapatban elért  II. helyezéséért. 

• Werner István Márton Balázs felkészítéséért.  

• Pusztai Petra Az én Pannóniám Kárpát-medencei

vers- és prózamondó verseny különdíjáért, a SoseVolt

Versnap országos versmondó verseny Nívódíjáért, a

Helikoni Ünnepségek versmondás kategória ezüst

minõsítéséért, az Atlétikai Országos Diákolimpia

gerelyhajítás csapatban elért II. helyezéséért, a Spiel

und Gewinn Országos Német verseny Teens

kategória csapatában elért I. helyezéséért, a Spiel und

Gewinn Országos Német verseny Abiturient kategória

csapatában elért I. helyezéséért. 

• Szabó Ádám az Eötvös József Országos

Tanulmányi Verseny döntõjén klasszika-filológia

tárgyból elért I. helyezéséért. 

• Dobos Barbara, Dávid Gitta a Spiel und Gewinn

Országos Német verseny Teens kategória

csapatban elért I. helyezéséért,a Spiel und Gewinn

Országos Német verseny Abiturient kategória

csapatban I. helyezéséért.
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• Dr. Mándi Zoltánné Pusztai Petra, Dobos

Barbara és Dávid Gitta felkészítéséért. 

• Bomba Gábor, Egle Botond, Marcsa Stella,

Sefcsik Réka a Deák Ferenc és kora országos

történelemverseny csapat I. helyezéséért.

• Rajos Judit Bomba Gábor, Egle Botond, Marcsa

Stella, Sefcsik Réka felkészítéséért. 

• Elekes Boglárka a KÓTA által rendezett 16. Országos

Népzenei Minõsítõ Verseny Arany minõsítéséért, a

Tiszán innen Dunán túl Országos Népdaléneklési

Verseny Arany minõsítéséért, a Helikoni Ünnepségek

népdal kategória Arany minõsítéséért. 

• Tar Virág a KÓTA által rendezett 16. Országos

Népzenei Minõsítõ Verseny Ezüst minõsítéséért, a

Helikoni Ünnepségek népdal kategória Arany

minõsítéséért. 

• Döményné Ságodi Ibolya Elekes Boglárka és

Tar Virág felkészítéséért. 

• Lõrincz Kristóf, Buzás Zsófia a Nemzeti

Tankönyvkiadó Forrásközpontú Országos Történelem

Mûveltségi Vetélkedõ csapatban elért II. helyezéséért. 

• Garay János Gimnázium néptánccsoportja  a

Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken néptánc kategóriá-

ban elnyert Arany minõsítéséért. Felkészítõ tanárok

Mihó Erika és Nyemcsok Pál.

• Nyemcsok Pál a néptánccsoport felkészítéséért.

• GJG Színpad (22 fõ) a Helikoni Ünnepségeken

színjátszás kategóriában elért Arany minõsítéséért. 

• Garay János Gimnázium Gemenc társastánc

csoportja (6 fõ) a Helikoni Ünnepségeken mozgás-

mûvészet-moderntánc kategóriában elért Ezüst

minõsítéséért. 

• Barsi Orsolya a Helikoni Ünnepségek kamarazene

kategóriájának Ezüst minõsítéséért, az  V. Regionális

Gitárverseny Kamara II. korcsoportjában szerzett II.

helyezéséért. 

• Krómer Réka a Helikoni Ünnepségek kamarazene

kategóriájának Ezüst minõsítéséért, az V. Regionális

Gitárverseny Kamara II. korcsoport II. helyezéséért. 

• Karácsonyiné Müller Beáta Barsi Orsolya és

Krómer Réka felkészítéséért. 

• Deákné Lászlók Éva Krómer Réka felkészítéséért. 

• Csillagváró Zenekar (7 fõ) a Helikoni Ünnepségek

egyéb (megzenésített vers) kategóriájának Bronz

minõsítéséért. 

• Anducska Adrienn a Csillagváró Zenekar

felkészítéséért.

• Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió Garays

csoportja (8 fõ) a Helikoni Ünnepségek mozgás-

mûvészeti kategóriájában elért Bronz minõsítéséért. 

• Huszár Krisztina a mozgásmûvészeti csoport

felkészítéséért.

• Fejõs Dániel György a Helikoni Ünnepségeken

komolyzene-hangszerszóló kategóriában szerzett

Bronz minõsítéséért. 

• Mártonka Tünde Fejõs Dániel György felkészítéséért.   

• Béres Bence, Sulyok Benedek a Helikoni

Ünnepségeken könnyûzene kategóriában Alhamb-

ra Duoként szerzett Bronz minõsítéséért. 

• Fetzer Zsófia a III. Szekszárd Kupa Tánciskolások

társastánc versenyén Ifjúsági Standard kezdõ kate-

góriában elért országos I. helyezéséért, a Lázár Ervin

országos anyanyelvi csapatverseny III. helyezéséért. 

• Szabó Samantha, Rossu Melánia a Lázár Ervin

Országos Anyanyelvi Csapatverseny III. helyezéséért. 

• Bosnyák Eszter Szabó Samantha, Rossu Melánia

és Fetzer Zsófia felkészítéséért. 

• Kovács Balázs az Ábel Jenõ Országos Latin

Tanulmányi Verseny III. helyezéséért. 

• Dr. Gesztesi Enikõ Márton Balázs, Szabó Ádám,

Lõrincz Kristóf, Buzás Zsófia és Kovács Balázs

felkészítéséért.  

• Sparks Jason a Jakucs László Nemzetközi

Földrajzverseny III. helyezéséért. 

• Dr. Krausz Krisztina Sparks Jason felkészítéséért.  

• Bagdány Szilvia a „Szép magyar beszéd”

balatonboglári döntõjén Kazinczy-jelvény Arany

fokozata, a SoseVolt Versnap országos versmondó

verseny Nívódíjáért. 

• Gyõri Zsófia, Kelemen Márta, Ratinland Zsófia

a IV. Országos Modern- és Kortársastánc Verseny

I. helyezéséért, a  XXI. Országos Ifjúsági Tánc-

mûvészeti fesztivál III. helyezéséért. 

• Valkainé Daczó Eszter Gyõri Zsófia, Kelemen

Márta, Ratinland Zsófia felkészítéséért. 

• Szanyó Veronika a „Regösök húrján” országos vers-

és prózamondó versenyen elért III. helyezéséért. 

• Pusztafalvi Diána a Mészöly Miklós Országos

Vers- és Prózamondó Verseny Különdíjáért 

• Báló Marianna, Elblinger Zsuzsanna, Pusztai Petra,

Szanyó Veronika, Bagdány Szilvia, Pusztafalvi Diána

és a GJG Színpad felkészítéséért. 

• Mózsik Zsolt a III. Szekszárd Kupa Tánciskolások

társastánc versenyén Ifjúsági Standard kezdõ

kategóriában országos I. helyezéséért. 

• Elblinger Zsuzsanna Az én Pannóniám Kárpát-

medencei vers- és prózamondó verseny Különdíjáért, az

V. Gemenc Kupa tánciskolás társastáncverseny -

Felnõtt, Tánciskolás Kezdõ kategória - III. helyezéséért. 

• Kiss Balázs az V. Gemenc Kupa tánciskolás

társastáncverseny - Felnõtt, Tánciskolás Kezdõ

kategória - III. helyezéséért. 

• Orbán Ferenc a Babits Mihály Általános Iskolából

Fetzer Péter Ákos, a Garay János Gimnáziumból

Fetzer Zsófia, Mózsik Zsolt, Elblinger Zsuzsanna és

Kiss Balázs felkészítéséért. 

• Pápai János a Triatlon Országos Amatõr Diákolimpia

Döntõ II. helyezéséért, az Úszó Országos Bajnokság

4x100 m gyorsúszó váltó I. helyezéséért és a 100 m

pillangóúszás II. helyezéséért.

• Posta András, Farkas András az Úszó Országos

Bajnokság 4x100 m gyorsúszó váltójában elért I.

helyezéséért. 

• Berta Áron az Úszó Országos Bajnokság 4x100 m

és 4x200 m gyorsúszó váltójában elért I. helyezésért,

az Úszó Országos Vidékbajnokság 200 m pillangó

számában elért I. helyezésért, a Szerbiai Úszó

Nemzetközi Versenyen 200 m pillangóban elért I.

helyezéséért, a szekszárdi Úszó Nemzetközi

Versenyen 200 m pillangóban és 100 m

gyorsúszásban elért II. helyezésért és 4x100 m

gyorsúszó váltóban megszerzett III. helyezéséért. 

• Szakál Enikõ, Szabó Dorina, Benes Zita, Pécsi

Dorottya az Országos Diákolimpia Döntõ

Gerelyhajító csapat II. helyezéséért.

• Móra Zoltán Pusztai Petra és Szabó Dorina

felkészítéséért.

• Sárecz Márton a Judo Ifjúsági Országos

Csapatbajnokság I. helyezéséért, a Román Nyílt Judo

Csapatbajnokság I. helyezéséért, a IV. U-15 Judo

Világkupa III. helyezéséért, a Serdülõ Fiú Magyar Judo

Bajnokság II. helyezéséért, a Judo Serdülõ Országos

Csapatbajnokság II. helyezéséért, a Judo Ifjúsági

Országos Rangsor Verseny I. helyezéséért, a Judo

Ifjúsági Magyar Bajnokság II. helyezéséért. 

• Szepesi Dávid edzõ Sárecz Márton felkészítéséért.

• Berlinger Gábor Márk a Judo Ifjúsági Országos

Csapatbajnokság I. helyezéséért, Judo Serdülõ

Magyar Bajnokság 50 kg III. helyezéséért.

• Hunyadi Bence a Judo Ifjúsági Országos

Csapatbajnokság I. helyezéséért.

• Szepesi József edzõ a Babits Mihály Általános Iskolából

Ács Balázs, a Garay János Gimnáziumból Berlinger

Gábor Márk és Hunyadi Bence felkészítéséért.

• Csirzó Ádám a szlovákiai Nemzetközi Úszó

Versenyen 100 m mellúszásban elért III. helyezésért,

a szerbiai Nemzetközi Úszó Versenyen 50 m mellen

elért I. helyezésért és 100 m vegyesúszásban

megszerzett III. helyezésért, a Sipos Márton Nemzet-

közi Úszó Versenyen 100 m mellen elért II. helye-

zésért, valamint 100 m pillangón és a 4×100 m

gyorsúszó váltó tagjaként elért III. helyezésért.

• Paszler József edzõ Berta Áron, Posta András,

Farkas András, Csirzó Ádám és Pápai János

felkészítéséért.

• Takács Márk a sukorói Kajak-Kenu Diákolimpián

MK-1 és MK-2 500 m-en elért II. helyezéséért.

• Jámbor Attila edzõ a Babits Mihály Általános

Iskolából Cziráki Gergõ, Bodnár Balázs, Ács Anna

és Müller Dániel György, a Baka István Általános

Iskolából Horváth Ádám, a Garay János

Gimnáziumból pedig Takács Márk felkészítéséért.

• Csepregi Ivett Virág, Kovács Kincsõ a Kosárlabda

Országos Serdülõ Bajnokság III. helyezéséért. 

• Harsányi Mária edzõ Csepregi Ivett Virág és

Kovács Kincsõ felkészítéséért.

• Marcsa Stella a Serdülõ Összetett Országos

Bajnokság hétpróba csapatversenyén elért II.

helyezéséért.

• Varga Cecília, Wolf Rebeka, Nagy Zsuzsanna

Zsófia, Rick Mónika a MEB 33 I. Székely-Magyar

Leány Kosárlabda Torna I. helyezéséért. 

• Csirzó Zoltán Pápai János, Szakál Enikõ, Benes

Pécsi Dorottya, Varga Cecília, Wolf Rebeka, Nagy

Zsuzsanna Zsófia és Rick Mónika felkészítéséért.

• Halmai Balázs az Atlétikai Országos Bajnokság

2000 m akadályfutásban elért II. helyezésért. 

• Németh Gyula edzõ a Babits Mihály Általános

Iskolából Holcz Máté és Samai Zsuzsanna, A Garay

János Gimnáziumból Halmai Balázs felkészítéséért.

• Dombai Tamás a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Számító-

géppel támogatott tervezés kategória I. helyezéséért.

• Takács Noémi a Helikoni Ünnepségek Komolyzene

Hangszerszóló kategória Ezüst minõsítéséért. 

• Ágostonné Béres Kornélia Takács Noémi

felkészítéséért.

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközép-

iskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda

• Zsitvai Dániel az Országos Középiskolai

Tanulmányi Verseny döntõjében angol nyelvbõl

elért II. helyezésért. 

• Kosóczkiné Raile Katalin és Kovácsné Tóth

Erika Zsitvai Dániel felkészítéséért.

• Nagy Ramóna a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken

irodalmi alkotás kategóriában Arany minõsítésért.

• Jaksa Annamária Nagy Ramóna felkészítéséért.

• Farkas Vivien Erzsébet a Neumann János

Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék

Verseny Zene kategória III. helyezéséért és a

Grafika kategória IV. helyezéséért. 

• Farkas Szabolcs Farkas Vivien Erzsébet

felkészítéséért.

• Bárczy Örs a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Animáció

kategória I. helyezéséért. 

• Bárczy Eörs Bárczy Örs felkészítéséért.

• Rácz Zalán a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Animáció

kategória III. helyezéséért.

• Schreck Fruzsina a Neumann János Nemzetközi

Tehetségkutató Programtermék Verseny Grafika

kategória VI. helyezéséért. 

• Péter Miklós Bárczy Örs, Rácz Zalán és Schreck

Fruzsina felkészítéséért.   

• Straubinger Dániel az Országos Sakk Csapat-

bajnokság II. helyezéséért. 

• I. Béla Gimnázium kórusa a Keszthelyi Helikoni

Ünnepségeken könnyûzene-ének kategóriában

elnyert Ezüst fokozatért.

• Haffner Zsoltné az I. Béla Gimnázium kórusának

felkészítéséért.

• Mikó Zsuzsanna a Paksi Vak Bottyán Gimnázium

nemzetközi vers- és prózamondó versenyén I.

helyezéséért. 

• Solymosi Krisztina a Paksi Vak Bottyán

Gimnázium nemzetközi vers- és prózamondó

versenyén III. helyezéséért. 

• Kis Pál István Mikó Zsuzsanna és Solymosi

Krisztina felkészítéséért.

• Nemecskó Nóra a Serdülõ Összetett Országos

Bajnokság hétpróba csapatversenyének II. helye-

zéséért.

• Scherer Tamás a Dienes Valéria Általános

Iskolából a „Nagy vagy!” csapat, Adorján Fruzsina

és Balbach Dominik, a Garay János Gimnáziumból

Marcsa Stella, az I. Béla Gimnáziumból Nemecskó

Nóra felkészítéséért. 

XII. EMLÉKEZÉSEK, ÉVFORDULÓK

Január 12.

A II. világháborús emlékmûnél kegyeleti megemlékezést

tartottak a doni áttörés 69. évfordulóján, amelyen
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Szekszárd megyei Jogú Város nevében Csillagné

Szánthó Polixéna idézte fel a tragikus eseményeket. A

Magyar Nemzetõrség Országos Szövetségének

Katonai Hagyományõrzõ Tagozata, a Honvéd

Hagyományõrzõ Egyesület Szekszárd Városi

Szervezete, civil szervezetek és a lakosság vett részt az

eseményen. A mûvelõdési ház szervezésében a Garay

János Gimnázium diákjai szavalattal, Balázsi Zoltán

református lelkész imával emlékezett az elhunytak hõsi

helytállására, majd koszorúzásra került sor.

Február 24.

100. születésnapját ünnepelte Koncsal Jánosné,

akit népes családja után Horváth István polgár-

mester is virággal köszöntött.

Május 29.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében dr.

Haag Éva és Kõvári László koszorúzott katonai

tiszteletadás mellett a Magyar Hõsök Emlékünnepén az I.

és II. világháborús emlékmûveknél. Koszorút helyezett el a

Honvéd Hagyományõrzõ Egyesület Szekszárdi

Szervezete, a Schola Caritatis Cserkészcsapat, a civil

szervezetek és a város lakossága.

Június 4.

A Nemzeti összetartozás napján több százan

emlékeztek meg a trianoni békediktátum 92.

évfordulójáról, amelyen beszédet mondott Ács

Rezsõ alpolgármester, közremûködtek a Garay

János Gimnázium diákjai. Az ünnepség után a

résztvevõk gyertyát gyújtottak az Országzászlónál.

Szeptember 14. 

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a

szekszárdi Szent József Iskolaközpont Szent Rita

katolikus óvodája. A felújított épületet dr. Udvardy György

megyéspüspök áldotta meg. Az óvodába járó gyermekek

ünnepi mûsora után pedig a belvárosi templomban

celebrált hálaadó szentmisét a megyéspüspök. 

Szeptember 27. 

A szekszárdi születésû Baka István költõ, mûfordító

nevét 2009 óta viselõ általános iskola az idén is több

napos rendezvénysorozattal emlékezett névadójára. Az

emlékhét programjában szerepelt koszorúzás, irodalmi

verseny, rendhagyó irodalomóra a Darázs-szonettekrõl

Kis Pál István vezetésével, és versillusztrációs kiállítás az

iskola tanulóinak mûveibõl.

Október 5. 

A Béla király téri '48-as emlékmûnél tartott

megemlékezésen a Babits Mihály Általános Iskola

tanulóinak ünnepi mûsorával tisztelgett a város az aradi

vértanúk emléke. A mûsort követõen az önkormányzat, a

város intézményeinek, társadalmi és civil szervezeteinek

képviselõi koszorúztak az aradi mártírokra emlékezve. 

Október 5. 

Tizenöt éve kezdte meg mûködését a Jürgenhake

Magyarország Kft. Szekszárdon, illetve annak

jogelõdje Õcsényben. A jubileum apropóján nagy-

szabású ünnepségre került sor a cég szekszárdi

telephelyén, ahol együtt ünnepelt a tulajdonos, a cég-

vezetés és a kft. közel 300 dolgozója.

Október 8. 

Garay János költõ születésének 200. évfordulója

alkalmából Budapesten, a Fiumei úti sírkertben (Kerepesi

temetõben) tartottak megemlékezést a költõ tisztelõi, akik

között képviseltette magát az önkormányzat, a Garay

nevét viselõ általános és középiskola, a megyei könyvtár,

múzeum és a honismereti egyesület is. A Magyar

Újságírók Közösségét dr. Kelényi István, a Garays

Öregdiákok közösségét Milotai Júlia és Író Lajos

képviselte. A költõ síremléke felett Csillagné Szánthó

Polixéna, Szekszárd város humán bizottságának

elnöke mondott emlékbeszédet

Október 9. 

Szekszárdon az alsóvárosi temetõben a Garay

család sírkertje mellett Kaczián János, a Tolna

Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület elnöke

mondott beszédet, majd a résztvevõk elhelyezték

virágaikat a közelmúltban felújított emlékhelyen.

Október 10. 

Délelõtt a nevét viselõ Gimnázium dísztermében

Garay János „az ember és hû honfi” címmel az

iskola diákjainak zenés irodalmi mûsorát láthatták,

hallhatták az érdeklõdõk. Az Anducska Adrienn,

dr. Gesztesi Enikõ és Lányi Péter szerkesztette

mûsort Báló Marianna rendezte. Az összeállítást

követõen Heilmann Józsefné igazgató és

Horváth István polgármester köszöntötte az

emlékezõket, majd Kaczián János és Rigó Béla

író elõadásait hallgathatta meg a közönség. 

Délután a Garay általános iskola rajzpályázatára

beküldött több mint háromszáz pályamunkából

válogatott kiállítás nyílt a polgármesteri hivatalban. A

rajzokat a megye általános iskoláiból, és a

szekszárdin kívül az ország egyetlen Garay János

Általános Iskolájából, Fótról küldték be a Garay-

mûvek illusztrálására vállalkozó tanulók.

Ugyancsak az emléknap délutánján Garay 200

címmel kiállítás nyílt a megyei könyvtárban a

Wosinsky Mór Megyei Múzeum anyagából. A tárlatot

Lovas Csilla és Frankné Sági Apollónia rendezte.

Az esti ünnepi hangversenyen a Garay János

Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zene-

iskolájának tanárai és az Ungaresca Consort

együttes. valamint Orbán György elõadómûvész és

Huszárik Márton tanuló mûködött közre.

A Garay emléknapot a fáklyás koszorúzás zárta a

Gagliarda Kamarakórus, a Liszt Ferenc Pedagógus

Kórus, a Szekszárdi Madrigálkórus, a Szekszárdi

Gárdonyi Zoltán Református Együttes valamint

Csötönyi László és Pócs Margit közremûködésével.

Október 15. 

Fennállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte

Szekszárd elsõ idõsek napközije, a jelenlegi Pollack

utcai nyugdíjasklub. Ez alkalomból megemlékeztek a

többi jubiláló intézményrõl is hiszen, a Mikes utcai klub

30, a Kadarka ápoló otthon és a Szent István-házi klub

15-15, a „Kis Mérey” otthon 10 éves volt az idén.

November 4.

A Szent István téri emlékmûnél gyertyagyújtással

emlékeztek meg városunk lakói az 1956-os

forradalom és szabadságharc leverésének 56.

évfordulójáról. Az önkormányzat képviseletében dr.

Haag Éva és Ács Rezsõ alpolgármesterek,

Csillagné Szánthó Polixéna, Máté Péter és

Lemle Béláné gyújtott mécsest az emlékmûnél.

November 5. 

Garay János és kora - mûfajok, hangulatok versben és

zenében címet kapta Haugh Béla: Vitéz Háry János

hõstettei címû könyve hasonmás kiadásának könyv-

bemutatója, amelyet a Szekszárdi Madrigálkórus és

vendégei közremûködésével tartottak a PTE IGYK

aulájában.

November 9.

A megemlékezésekhez kapcsolódva kamara kiállítás

megnyitásával emlékezett Garay Jánosra a Tolna

Megyei Levéltár. 

November 13. 

Garay 200 címmel vers- és prózamondó versenyt

rendezett 25 résztvevõvel az Illyés Gyula Megyei

Könyvtár a gyermekkönyvtárban. A versenyen a fóti Garay

János Általános Iskola tanulói is eredményesen szerepeltek.

December 7.

Nyitott Világ Alapítvány fennállásának 15.

évfordulóját a Vármegyeháza dísztermében ünnepel-

te, ahol egykori diákok és szüleik emlékeztek vissza.

Szekszárd város önkormányzata elismerte és méltatta

eddigi tevékenységüket.

December 5-6. 

Kettõs jubileumot ünnepelt az I. Béla Gimnázium

idei Béla-napi rendezvényeivel. Negyvenöt éve,

1967-ben kezdõdött a szakközépiskolai képzés -

többek között szõlész-borász szakon is. 1992-ben

megindult a gimnáziumi képzés az 1993-ban I. Béla

nevét felvevõ intézményben, amelyhez óvoda,

általános iskola és kollégium is, összesen mintegy

900 gyermek és több mint száz alkalmazott tartozik.

December 9. 

A Szent László TISZK székhely intézményének

történelem munkaközössége a Vármegyeháza díszter-

mében rendezte meg a hagyományos Szakály

Ferenc történelmi emlékversenyt. A „lovagi tornán”

18 csapat képviseltette magát, Bonyhádról, Faddról,

Hõgyészrõl, Gerjenbõl, Tevelrõl, Tolnáról, Nagy-

dorogról, Kajdacsról és Szekszárdról is érkeztek.

December 13.  

Tormay Béla nevét vette fel a Tolna Megyei

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és

Állategészségügyi Igazgatóság elõadóterme

abból az alkalomból, hogy évzáró Tormay Béla

Emlékülést rendeztek a szekszárdi intézményben.

XIII. NEVES HALOTTAINK

Szeptember 22. 

Török Sándorné született Gyõrffy Mária:

(Szekszárd, 1935-Szekszárd, 2012. szeptember 22.)

Tolna megye atlétikai életének évtizedeken keresztül

meghatározó alakja volt. Aktív versenyzõi pályáját

követõen megalakította és az ország kiemelkedõbb

egyesületévé formálta a szekszárdi Szenior Atlétikai

Klubot. A csapat legeredményesebb versenyzõjeként

többször szerzett országos bajnoki címet, számos EB

és VB helyezést. A szenior atlétika „sport egy életen át”

gondolatát a gyakorlatban valósította meg, példát

mutatott a fiataloknak és mindenkinek az egészséges

életmódról, a szabadidõ értékes eltöltésérõl.

Tevékenységét a Tolna Megyei Önkormányzat Sipos

Márton-díjjal, a Magyar Atlétikai Szövetség az

Atlétikáért Emlékérem arany fokozatával, a Magyar

Olimpiai bizottság pedig Fair Play díjjal ismerte el. 

December 18.

Kovács Gyõzõ (Szekszárd,1933. február 27-

Budapest, 2012. december 18.) villamosmérnök,

Szekszárd város díszpolgára az elsõ magyar

számítógép egyik megalkotója, a számítástechnika

hazai „apostola” volt. 1975-1985 között a

Neumann János Számítógép- tudományi

Társaság fõtitkára volt, ezt követõen alelnökként

tevékenykedett. Nevéhez fûzõdik az elsõ havonta

megjelenõ számítástechnikai lap, a Mikroszámítógép

Magazin alapítása is. Élete összeforrt a hazai

számítástechnika történetével a fejlesztések cselekvõ

részeseként, irányítójaként, népszerûsítõjeként.

Elsõként ismerte fel, hogy a számítástechnika

mennyire fontos a fiatalok, gyerekek számára.

Kovács Gyõzõ legnagyobb szívügye a Szekszárdon

rendezett Informatikai Verseny volt, amely 1983-ban

a Garay János Gimnáziumban indult, majd 2005-tõl

az I. Béla Gimnáziumban rendezik meg Neumann

János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék

Verseny néven. Pályája elismeréseként 2004-ben

megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend

Lovagkeresztje kitüntetést, 2006-ban a Corvinus

Egyetem díszdoktorává avatták, 2011-ben Hevesi

Endre-életmûdíjjal ismerték el munkásságát.

Az Aranykönyv szerkesztõ
bizottságának tagjai:

Dr. Dobos Gyula,
Kis Pál István,
Németh Judit.

Záradék:
Megtárgyalták a közgyûlés bizottságai,

majd jóváhagyta Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatának

Közgyûlése  a 166/2013.(VI.27.)
határozatával.
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E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 23-ig várjuk szerkesztõségünk címére: 
(Polgármesteri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.). 

Az esõt várják a kukorica és napraforgó-
termelõk. A szárazság tönkreteheti a 
tengerit, de súlyban nagyon is odavághat
a napraforgónak. Mivel szûk egy hónap
van, hátra az utóbbi betakarításáig, így a
szekszárdi Minerág Kft fajtabemu-
tatóján ez a növény került reflektor-
fénybe. 

Annak ellenére, hogy nem indult jól
napraforgó szempontjából a tenyész-
idõszak (a kelést követõen erõs lehûlés,
majd a kelleténél jóval több csapadék),
késõbb a növény utolérte magát. Több
hete viszont szenved a napraforgó, s ha
két héten belül nem érkezik meg az
égi áldás, bizony csak ott lesz három
tonnás, vagy efölötti termésátlag, ahol
jutott nedvesség talajba a most ma-
gunk mögött hagyott kritikus idõszak-
ban, vagy a mûvelési technológiával
megõrizték a talajban levõ nedves-
séget. 

„A gyengébb minõségû földeken 2 -
2,5 tonna várható hektáronként” -
prognosztizált Óváry Gábor, a BASF
növényvédõs fejlesztõ mérnöke, aki az
idei évet elemezve rámutatott, hogy a
gyomok elleni védekezés során fontos
volt úgymond rezisztens növényvédõ
szereket használni, mert ellenkezõ

esetben, a nagy esõzések idején tapasz-
talni lehetett, hogy a szer nem kívá-
natos módon, károkat okozva a
gyökérig is lehúzódott.

–  A növényvédelmi gondokat meg
lehetett oldani, de most tehetetlenek
vagyunk a szárazság miatt. Ha nem lesz
csapadék, akkor olyan kéttonnás

termésátlagot remélek, ha esne vala-
mennyi kis esõ a betakarításig, akkor
talán 2,5 tonna is lesz - mondta Forster
Jakab, aki civilben tûzoltó, és másod-
állásban foglalkozik a tolnai határban
szántóföldi növénytermesztéssel - hét
hektáron termeszt napraforgót.

Szerencsére, gombaölõszerekre nem
kellett annyit költenie a gazdáknak az
idén, mint  egy átlagos évben, ez némi-
képpen kompenzációt jelenthet a vár-
ható súlyveszteségbõl adódó jövedelem-
kiesésre. 

A napraforgó minõségével, állítják a
hozzáértõk, nincs probléma, s úgy tûnik
már nem is lesz, az olajsav-tartalom is
megvan. Az átvételi ár most nem éri el
a tavalyi tonnánként kifizetett 130-140
ezer forintot - mintegy húsz-huszon-
ötezerrel fizetnek kevesebbet a felvásár-
lók. Az hogy kevesebb terem, elvileg
fölfelé viheti az árakat… B. Gy.

Hiába szépek a tányérok, ha könnyûnek találtatnak

Esõ nélkül  gyenge közepes éve lehet a napraforgónak
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Megújulnak a szekszárdi járdák

Az elsõ ütemmel már végeztek
Három ütemben valósul meg
Szekszárdon a város idei költség-
vetésébe betervezett járdafelújítás,
útburkolat-javítás.

A már elkészült és folyamatban lévõ
beruházásokról Märcz László, a szek-
szárdi önkormányzat városüzemel-
tetési- és fejlesztési igazgatóságának
vezetõje elmondta, elsõ ütemben 
a Szluha György, a Csaba, a Petõfi, a 
Bottyán, a Damjanich, a Rákóczi,
valamint a Zrínyi, a Patak s a Baka utca
betonlapos járdáinak felújítása történt
meg, a temetõ mellett pedig a beton-
lapokat újakra cserélték. Félszáz ember
végezte a munkát, éppen ideje volt,
mert a régi szekszárdiak állítják, az
utóbbi fél évszázadban nem végeztek
hasonlót a városban. 

Az elmúlt hetekben új aszfaltot
kapott a járda a Wosinszky lakótelep
egyes részein, javították a gyalogjárdát

a Klapka, a Fürt, és a Halász Béla
utcán. A Kerámia végénél a meg-
süllyedt burkolatot, a Széchenyi utcán

a beszakadt járdát kellett helyreállí-
tani. A napokban a Liszt térre költözött
a piac. Elõtte ott is javítgatták a be-

tonlapokat, s a jövõben, ha majd a
megújult régi helyre visszaköltöztek
az árusok, a Liszt tér teljesen új
burkolatot kap.

A második ütem a napokban kez-
dõdik. Ennek során a Tartsay Vilmos,
az Alkotmány, a volt Kecskés Ferenc,
most Dr. Szentgyörgyi Albert, vala-
mint a Remete utca járdáit újítják fel
18 millió forintért. Jelen pillanatban
még tart a Tavasz utca teljes burkola-
tának és járdafelületének felújítása, ez
40 millióba kerül.

Eddig a tervezett tízbõl hat kilo-
méternyi járda felújítását fejezték be.
Az õsz végén indul a harmadik ütem.
Akkor a déli kertvárosban, többek
között a korábbi Flach Imre, ma
Mattioni Eszter utca, a Bertók Róbert-
nébõl lett Mészöly Miklós utca, s a Dr.
Hadnagy Albert nevet kapott korábbi
Prantner János utca régi járdája
helyett építenek újat. Gy. L.

– Tízezer forinttal tartozom az unokájá-
nak, azt szeretném megadni, de csak
húszezresem van. Tudna visszaadni? - így
kezdõdik a trükkös tolvajok legújabb
„beköszönõje”, avatott be a trükkös
tolvajok legújabb zsiványkodásba Stein-
bach Zsolt, a Tolna Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság sajtóreferense. E kitalált
történettel többször is sikerült bejutnia
a két gazfickónak a megye egyik városá-
nak idõs, 65 év feletti lakóihoz.

A jóhiszemû koros emberek elké-
pedtek a két fiatalember kedves mo-

dorán és tisztességén. Behívták õket a
házba, elõvették a rejtekhelyrõl a
tízezrest, majd gazdát cserélt a két
bankó. A mesével fûszerezett történet
úgy folytatódott, hogy míg az egyik
szélhámos elterelte a háztulajdonos
figyelmét, a másik pedig kikapta a
zsákmányt a fiókból, vagy a lepedõk
alól a szekrénybõl. (Mert ugye látták,
honnan került elõ a visszaadandó
tízezres.) Öt hónap alatt egymillió
forintot „szerezett a páros. Azóta persze
a rendõrség elkapta a harminc év

körüli zsiványokat, akik ellen folyik
az eljárás.

A sajtó - mi magunk is - gyakran
hívjuk fel a figyelmet a trükkös szélhá-
mosok ténykedésére. Feltehetõen már
kevesebben nyitnak ajtót azoknak,
akik az önkormányzattól „vitték vissza”
az adó túlfizetésébõl adódó külön-
bözetet, vagy a szolgáltatóktól vissza-
járó összegeket. A legtöbben már
tudják - sokan saját kárukon tanulták
meg - hogy a hivatalok és a cégek nem
személyesen kézbesítik a befizetett

pénzek fölét, hanem átutalják az illetõ
számlájára, vagy postai csekken küldik
vissza a pénzt.

Mint tudjuk, a trükkös tolvajok
elképesztõ meséikkel kábítják el -
fõképpen - az idõs embereket, hogy
simán meglophassák õket. A rendõr-
ség azt kéri, ne engedjünk be ide-
geneket a házunkba, lakásunkba. Ám
ha mégis megérkezik a gáz- vagy vil-
lanyóra leolvasó, igazoltassuk és
legyünk résen!

- hm - 

Városi krimi

A trükkösök újabb fortélya

A Tavasz utcában az úttest is megújul.
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A POLGÁRMESTER, A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2013. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁI

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Késõbbi számban közöljük 
az idõpontot. 
Polgármesteri Hivatal, I. em., 
polgármesteri tárgyaló.

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyzõ
Minden szerdán 10-12 óráig. 
Polgármesteri Hivatal,
I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az alpolgármester asszony nem
tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
A hónap harmadik hétfõjén 14-15 óráig.
Polgármesteri Hivatal, 
I. em. 36. sz. iroda. 
III. sz. választókerület

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ
I. sz. választókerület
A képviselõ úr nem tart fogadóórát, vis-
zont igény esetén a 06-30/9931-989-es
számon elérhetõ.

DR. TÓTH GYULA képviselõ
IV. sz. választókerület. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselõ, 
VI. sz. választókerület
A hónap elsõ keddjén 16-17 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselõ
VII. sz. választókerület.
A képviselõ asszony nem tart
fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület. 
A hónap második hétfõjén 
17-18 óráig. 
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület.
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ
A hónap elsõ és harmadik csütörtökjén.
16.30-18.00 óráig. Szekszárd, Mikes u. 24.
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon. 

ILOSFAI GÁBOR képviselõ. 
A képviselõ úr augusztusban 
nem tart fogadóórát. Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselõ
A hónap harmadik hétfõjén 17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselõ
A hónap utolsó hétfõjén 
17-18 óráig.
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.
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Riportereink a nagyvilágban II
Bayernesnek lenni, ma már életérzés

Az Audi Kupán, a csaknem telje-
sen megtelt hetvenezres, Allianz
Arénában a több száz magyar
szurkoló nagy többsége minden
bizonnyal a Bayern Münchennek
drukkolt, elsõsorban miattuk uta-
zott ki a tornára.

Itthon két hivatalosan is bejegyzett
szurkolócsoportja van a kontinentális
klubfutballban idén  újra a csúcsra jutó
bajor sztáregyletnek, egy Gyõrben és
egy az Alföldön. 

Most, hogy 12 év elteltével újra felért
a csúcsra az Európa, de a világfutball
Top Tízébe a hetvenes évek közepétõl
folyamatosan beletartozó müncheni
piros-fehér egylet, újabb fiatal generá-
ciók válnak elkötelezett szurkolóivá
világszerte. Kezdõdött ez Becken-
bauerékkel, aztán jött a jelenlegi ügy-
vezetõ elnök Karl Heinz Rumenigge
generációja, majd föltûnt a Lothar
Matthaus-féle csapat a nyolcvanas évek
közepe felé, s érkezett az Effenberg-féle
formáció, amely 25 év elteltével újra Baj-
nokok Ligáját tudott nyerni 2001-ben. 

De mostani felhajtás, mondják és írják
is a német sajtós kollegák, az lehet ám
klubtörténeti kuriózum !  Egy olyan gazda-
sági világválságos idõszakban, ami 2007-
2008 derekán beköszöntött, ami  azért a
futballt is negatívan érintette. Állandóan
teltházat produkálni az 50-60 ezres stadi-
onokban, még a minõségi, közönség-
szórakoztató produkcióval elõálló elit-
kluboknak sem sikerül manapság.

Mind a hetvenezer jegy
minden tétmeccsre el 
van adva

Megeshet még az is, hogy a most induló
szezonban már nem elsõsorban a bajo-
rokról szól a történet, legföljebb a Bun-
desliga címvédés sikerül. Akkor majd
kiderül, hogy ez miképpen hat majd a
látogatottságra, a szponzori szerzõ-
désekre. A Barcelonánál 2005-2006-tól
megfigyelhetõ, hogy egy-egy címvesz-
téssel járó gyengébb periódus alig
érzékelhetõen csökkentette az átlagban
80 ezres nézõszámot. Igaz a katalá-
noknál nem következett be az ered-
ményességben olyan visszaesés, amely e
tekintetben negatívan hatna, szurkolóik
nagy többsége „halálosan beleszerel-
mesedett” csapatába, s az sem tántorí-

totta el õket, amikor a két meccs
összesítése alapján 0-7-el intézte el a 
Bayern az önmagához képest „gödörbe”
került Barcát a tavalyi Bajnokok Ligája
elõdöntõjében. 

Meg kell jegyezni, ez a München ab-
ban is különbözik elõdeitõl, hogy ezúttal
a gerincet adó bennszülöttek között is
olyan világklasszisok találhatóak, mint
Manuel Neuer, Phlip Lamm, Bastian
Schweinsteiger, Mario Götze, Thomas
Müller, de említhetnénk a német futball-
kultúrához közel álló holland Arjen
Robben vagy az osztrák David Alaba
nevét is. 

A nyolcvanas évek végétõl egészen az
ezredfordulóig igazolt a Bayern jól csen-
gõ nevû dél-amerikai sztárokat. Ám a ne-
gyedik Bajnokok Ligája trófea elhó-
dításáig, amelyre 25 évet kellett várni a
bajoroknak, az ember azt érezte, hogy
nagy a technikai tudásbeli különbség a
német és a dél-amerikai sztárok között,
ami az igazi nagy kiugrás gátja is volt.

A Bayern költségvetésileg soha sem
nyújtózkodott tovább, mint a takarója ér,
nem akart és nem is tudott belemenni ab-
ba a versengésbe, amit az angol, a spany-
ol és az olasz élcsapatok üzletszerûen
folytattak a legnagyobb, többnyire brazil-
argentin aktuális világsztárok megszer-
zésért. A saját útjukat járták, ami így
foglalható össze kinevelni a német világ-
sztárokat, és a klub mellé fölsorakozó
autós, illetve világcégek szpnzori támo-
gatásból, valamint a kereskedelmi jogok
eladásából származó bevételekbõl a
Bayernhez illõ klasszisokat igazolni.
Olyan, még nem reflektorfénybe levõ
játékosokra is le tudott csapni a német
rekordbajnok, mint a svájci Shakiri, vagy
a horvát Mandzukics, akik éppen ehhez
a csapathoz érkezve, ebbe beilleszkedve
válhatnak hétrõl-hétre napról-napra
világklasszissá. 

Régebben a legnagyobb sztárokat
nem is tudta megtartani a klub, s a
gondmentes költségvetéshez jobban
kellettek az értük besöpörhetõ euro-
milliók, mint a mai helyzetben. Most
a rekordbevételek idõszakát éli a klub,
nem akar senki a legnagyobb egyéni-
ségek közül a  Realhoz, a Barcához, a
Milanhoz, vagy a Manchester United-
hez igazolni. Ahogy a Manchester
City elleni Audi Kupa döntõre vára-
kozva, az egyik müncheni újságba

belepillantva olvasom, önállóan fut-
ballvállalkozásként a részvénypiacra
is kiléphet az FC Bayern München.

A kora miatt leköszönõ, tavaly mindent
megnyert sikertréner Jypp Henckyest
nem véletlen követte a korszakos
Barcelona-tréner Josep Guardiola. A
Rumenigge-Sammer, egykori német
világklasszisokból lett a szakmát is felü-
gyelõ vezetõ kettõs (az elõbbi az elnök,
utóbbi a sportigazgató) is úgy látja: az
ezen a szinten történõ megmaradáshoz
szükséges megújulás az lehet, ha a
Barcelonával csodafutballt játszató, a tiki-
takának elkeresztelt, ebben a mai
gladiátorharcban is valóban a fiatal
brazil gyerkõcök „Copaca Baná-ás”
játszadozását idézõ, egyedi stílusú játék
tettenérhetõ lenne Bayern München-
nél is. No és „Pep” (így becézik világ-
szerte Guardiolát) is ezt érzi testhez ál-

ló feladatnak, eddigi páratlan edzõi kar-
rierje folytatásának.

Guardiola hisz a Barcelona
játékának, stílusának
müncheni adaptációjában

A világfutballban nagy téma: mire megy
a katalán edzõfejedelem új állomás-
helyén. A nagy kísérlet hat héttel ezelõtt
elkezdõdött. Nem kell ahhoz futball-
teoretikusnak lenni, hogy valaki fel-
fedezze: az eddigiekhez képest máshogy,
sokkal többet passzolva, lényegében a
Barcelona stílusára emlékeztetve játszik
a Bayern - fõleg akkor, ha a szûkebb 16-
os keret tagjai játszottak az éppen ak-
tuális felkészülési, illetve már tétmecs-
csen. Például az Audi Kupa döntõjében
az erõs csapattal érkezõ Manchester City
ellen. Az elsõ félidõben 80 százalékban
a Bayernél volt a labda. E sorok írójának,
de a német sajtós kollegáknak talán még
jobban feltûnt az edzõváltozás hatása: az
egy hónappal ezelõtti Bayernben a két
szélsõ bekk Lamm vagy Alaba labda-
szerzésnél, ha a játékhelyzet úgy hozta,
azonnal leindította a védõkrõl lemozgó
két csatárt, Müllert és Robbent, s az ak-
ciókból sok bajor gól vagy veszélyes
helyzet született. Most nem ezt játszotta
a Bayern, hanem már az új stílusát villan-
totta fel: labdatartásos passzolási lehe-
tõség keresett - szinte valamennyi piros
mezes - még a két belsõ védõ Dante és
Boateng is jobban részt vett a táma-
dójátékban.  Abszolút uralta a játékot az
új stílust alkalmazva tanuló München,
de azokból a helyzetekbõl, ami Anglia
második számú csapata kitûnõ védel-
mének „tiki-takás” játékstílusú lefárasz-
tásával adódott, sokáig nem rúgott gólt az
aktuális kontinens-elsõ.

Folytatás a következõ oldalon.

A váltás minden bizonytalansága

ott van a kispadon ritkán ülõ

Guardiola tekintetén.
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Folytatás az elõzõ oldalról.
A meccs utáni sajtótájékoztatón a
német kollegák szolid hangnemben
számon kérték Guardiolától a máso-
dik félideji játékmódbeli változást,  a
visszarendezõdést, megkérdezték,
tart-e attól, hogy az abszolút
védekezõ-felfogású Martineznek,
Dantenak, Gustavónak nem fog men-
ni a tiki-taka. A nyíltszívû, roppant
barátságos természetû, németül
egyre jobban beszélõ katalán tréner
türelmet kérve a következõket mond-
ta: „Ha a felsoroltaknak, de még
másoknak is a keretbõl a sérülések
utáni építkezésben meglesz az ehhez
a játékhoz szükséges erõnléte, és
fejükben lesz teljeséggel az, amit
most szajkózva gyakorolnak, akkor
nem lesz problémájuk ezzel.  Azt

szeretném elérni, hogy mind a 11
játékos, aki a pályán van a Bayernben,
játsszon bármely poszton is, támadó
felfogású legyen.”

A szokásos meccsek utáni sajtó-
beszélgetésbõl kiérezhetõ: „Pep”
maximálisan élvezi elöljárói, a média-
világ, csapata törzsszurkolóinak, a
semleges nézõk millióinak bizalmát.
Nem feltétlenül szereti, ha már most
a barcelonás párhuzamokat emle-
getik, s erre várnak reagálást tõle, de
amikor egy közös fotót kérek tõle, s a
fülébe duruzsolom, hogy amit itt és
most hatvan percen láttam, az már
nagyon-nagyon „barcás” volt, s eláru-
lom, hogy mifelénk is milliók szeret-
ték meg ez általa szabadalmaztatott
játékot, egy abszolút jólesõ érzésre
utaló mosoly díszkíséretében,

vagányan, guardiolásan oldalba-
pocakba bök.

Számomra ezzel véget ér a
müncheni kaland. Lehet, hogy egy

rövid kérdésemre válaszolna is, úgy
„mûsoron kívül”, de bevallom: a  katar-
tikus élménytõl nagyon megszólalni
sem tudtam volna… B. Gy

Riportereink a nagyvilágban II
Bayernesnek lenni, ma már életérzés

Messi (sárgban)

és Boateng

párharcára újra

sor kerül-e

igazán éles

mérkõzésen az

új szezonban is ?

Szekszárdi kajaksikerek a magyar bajnokságon
Az országos bajnokság elõtti hetek
betegségei és a sérülések ellenére
is sikereket értek el a Szekszárdi 
Kajak-Kenu Sportegyesület verseny-
zõi az augusztus elsõ hétvégéjén
megrendezett Gyermek, Kölyök és
Serdülõ Magyar Bajnokság Kolonics
György Emlékversenyen. Három
arany-, egy ezüst- és öt bronzérem-
mel térhettek haza, valamint tucatnyi
bajnoki ponttal.

A sukorói viadalon ezúttal nemcsak
versenyzéssel emlékeztek a sportolók
a legendás tragikus sorsú kenusra,
Kolonics Györgyre, hanem szobrot is
állítottak a kétszeres olimpiai, tizenöt-
szörös világbajnoknak a velencei-
tavi evezõs és kajak-kenu pálya cél-
tornyánál. 

Elszántsága a mostani magyar baj-
nokságon szereplõ 31 szekszárdi kaja-
kosnak sem volt kisebb, mint nagy
elõdjüknek. 

– Az egy hónapos felkészülés során
rengeteget dolgoztak sportolóink - 
számoltak be az edzõk, Inger Nikolet-
ta és Jámbor Attila. - Napi kétszer
edzés volt, s az utolsó két héten jelen-
tõs problémát okozott, hogy a teljes
csapat calici-vírus fertõzésen esett át.
Volt, aki egy-egy napot hagyott ki, de
több igen esélyes sportolónk napokig
feküdt magas lázzal. Sajnos olyan is

akadt, aki emiatt nem tudott részt ven-
ni a sukorói versenyen. Pedig az egy
hónappal korábban Szegeden, a szá-
mos rangos világversenynek helyet
adó Maty-éri pályán megrendezett
vidék bajnokságon, amelyen a ver-
senyzõk kvalifikálhatták magukat az
országos bajnokságra, öt számban
született szekszárdi gyõzelem.

Ádám Alexa, Takács Márk és Bodnár
Balázs is nagyon jó formában voltak
Szegeden, a további remények azon-
ban elszálltak, mivel a favorit, a Szegeden
gyõztes, Ádám Alexa sajnos Sukorón

már hátsérüléssel bajlódott, így ott a 3.
helyen ért célba. Mégsem lehet oka
szomorúságra, mivel idén minden
versenyét megnyerte. A Szegeden szin-
tén aranyérmes Takács Márk a sukorói
verseny hetében lázas, és emiatt
gyenge volt. Bronzérmet szerzett,
pedig esélyes lett volna a gyõzelemre.
Szintén a dobogó harmadik fokára áll-
hatott a Szegeden gyõztes Bodnár
Balázs és a második helyezett Mercz
Marcell. 

Szerencsétlenül alakult a vidék baj-
nokságon aranyérmes Koleszár Zsom-

bor felkészülése a magyar bajnokságra.
Izomszakadással kínlódott, így a remélt
gyõzelem helyett a 7. helyet sikerült
megszereznie.

Müller Bence (gyermek I.) egyéni-
ben és a vegyes váltóban (Fõdi-Müller-
Koleszá-Ács) is nyert a magyar bajnok-
ságon. Edzõje kimagaslónak tartja
mind edzésmunkáját, mind verseny-
zését. Gyermek II. korosztályban is
gyõzött a vegyes váltónk (Mercz-Jávor-
Bartos-Ádám). Vincze Viktória máso-
dik helyezést ért el az elõször verseny-
engedélyt kiváltott serdülõ lányok
között. Ezt a nagyszerû teljesítményt
követõen, további kemény munkával
jövõre csatlakozhat a serdülõ mezõny-
höz.

A harmadik helyezett kölyök lány 
négyesünk (Nagy-Mercz-Korsós-Balogh)
igen jól versenyzett, de még van
lehetõségük a fejlõdésre, hiszen eddig
kevés pályát evezhettek négyesben -
fogalmazott edzõjük. Ács Anna 4. helye
is kiváló, nagyszerûen versenyzett az
egész évadban. Ezek mellett az ered-
mények mellett több pontszerzõ
helynek is örülhetünk.

További öt verseny vár még az
SZKKSE kajakosaira ebben a szezon-
ban, úgy, hogy rövid pihenõ után újra
vízbe csapnak. 

Kovács Etelka
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A magyar bajnok gyermek I. vegyes váltó tagjai: Fõdi József,

Koleszár Zsófia, Ács Anna, Müller Bence.
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