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Zöld úton szálltak a vitorlázórepülõk
A szekszárdi lány évek óta az élmezõnyben

Idén a környezetvédelem és a fenn-
tarthatóság jegyében rendezték
meg az 56. Nemzeti Vitorlázórepü-
lõ Bajnokságot és a 21. Gemenci Vi-
torlázórepülõ Bajnokságot. Az au-

gusztus 6-án kezdõdõ, két héten át
tartó versenynek a Szekszárdhoz
közeli õcsényi repülõtér adott ott-
hont, ahol a szervezõk, az Õcsényi
Repülõklub és a Survive Enviro

Környezetmenedzsment és Tanács-
adó Nonprofit Kft. a környezettu-
datos hozzáállásra ösztönözte a pi-
lótákat és az érdeklõdõ közönséget.

(folytatás a 2. oldalon)

Gõzerõvel épül az Agóra
Amint arról már többször is hírt ad-
tunk, Szekszárd önkormányzata sike-
resen pályázott a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által kiírt, az Agóra – mul-
tifunkcionális közösségi központok és
területi közmûvelõdési tanácsadó szol-
gálat infrastrukturális feltételeinek ki-
alakítása címû kétfordulós konstrukci-
ón. A beruházás célja a szekszárdi Ba-
bits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvé-
szetek Háza bázisán egy minden tekin-
tetben korszerû és a térségben egye-
dülálló multifunkcionális közösségi in-
tézmény kialakítása. Az intézmény en-
nek keretében kielégíti nemcsak a vá-
rosban, hanem annak tágabb vonzás-
körzetében élõk kulturális, képzési,
szórakozási és közösségi igényeit, vala-
mint szervezett és koordinált keretek
között látja el a területi közmûvelõdé-
si tanácsadó szolgáltatásokat, és megte-
remti a szolgáltatások ellátásának inf-
rastrukturális feltételeit.

(folytatás a 2. oldalon)
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Az egyik repülõ leszállás közben

ÜNNEPELJÜNK 

EGYÜTT AUGUSZTUS 20-ÁN!

A városi program a 3. oldalon
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Szarvasbõgés 
Izgalmas programokra invitálja az ér-
deklõdõket a Duna-Dráva Nemzeti Park
(DDNP). Augusztus 27-én és szeptem-
ber 3-án esti túrát tartanak a Gemenc-
ben. A szarvasok násza, a szarvasbõgés
különleges hangulat ad a Gemenc vad-
regényes világának. Az esti túrán az elõ-
zetesen bejelentkezettek – 25-25 fõs
csoport – bejárják a gemenci ártér leg-
jellegzetesebb vidékét, a nyéki Holt-Du-
na tanösvény náddal átszõtt térségét és
az azt övezõ ártéri erdõséget. A naple-
mentében a madármegfigyelõ torony-
ból csodás a rálátás az erdõrengetegre,
amit – szerencsés esetben – szarvasbõ-
gés tesz még nagyobb élménnyé. A kö-
zeli kaszálón bizonyára szarvasokat is
láthatnak a kirándulók. A túra hossza 5
kilométer, idõben 2-3 óra. A jelentkezõ-
ket az indulás helyérõl és idejérõl né-
hány nappal korábban értesítik.

Zöld úton szálltak a vitorlázórepülõk
A szekszárdi lány évek óta az élmezõnyben

(folytatás az elsõ oldalról)
Diófási Orsolya szervezõ-verseny-

zõ elmondta, hogy a szelektív hulla-
dékgyûjtés mellett elõadást tartottak
a pilótáknak a környezetvédelem
fontosságáról,  a vizesblokkokban ki-
helyezett információs táblákkal pe-
dig a víz- és energiafelhasználás raci-
onalizálására igyekeztek ösztönözni
a résztvevõket. Emellett kizárólag
olyan szaniterárukat vásároltak, ame-
lyek újrahasznosított alapanyagok-
ból készültek, vagy pedig megfelel-
tek a legszigorúbb környezetvédel-
mi elõírásoknak. 

A zöld bajnokság programjában a
FAI klubosztály és a 18 méteres osz-

tály kategóriában álltak a rajtrácshoz
a versenyzõk. A kategóriákban a nõi
és az ifjúsági válogatott tagjai, vala-
mint versenyen kívüli pilóták is repül-
tek. A mintegy negyven induló közül
heten az Õcsényi Repülõklub tagjai. A
verseny igen szorosra sikeredett, hi-
szen a helyezések napról napra vál-
toztak, a végleges eredmény lapunk
megjelenése után dõl el. A nõi váloga-
tott legeredményesebb tagja, Diófási
Orsolya – az Õcsényi Repülõklub ver-
senyzõje – nemrégen költözött vissza
gyerekkora városába, Szekszárdra. Az
ifjú hölgy tanulmányai befejezése
után látta elérkezettnek az idõt arra,
hogy visszatérjen városunkba. Orso-

lya 2002 óta repül, elsõ versenyén
2006-ban vett részt. Azóta számos or-
szág légterét hódította már meg és
tért haza lenyûgözõ nemzetközi ered-
ményekkel. Berepülte Svédországot,
Finnországot, Németországot, és
több hazai versenyen is bizonyított. A
repülés szeretete náluk családi hagyo-
mány, hiszen édesapja is versenypiló-
ta volt, most pedig az ifjúsági váloga-
tott vezetõje. Orsolya imád a magas-

ban nézelõdni, ezért külön öröm ne-
ki, ha a tolnai vidéken repülhet. Mint
meséli – a Szekszárdi-dombság, a Ge-
menci erdõ, és a Duna holtágai gyö-
nyörûek odafentrõl. 

Okleveles mûszaki menedzserként
egy teljes egészében szén-dioxid ki-
bocsátásmentes verseny megszerve-
zése az álma, ami véleménye szerint
napelemekkel megoldható is lenne. 

Bencze Péter

Gõzerõvel épül az Agóra
(folytatás az elsõ oldalról)
A megvalósítást a Hérosz Építõipari
Zrt. mint generálkivitelezõ végzi he-
lyi, illetve a kistérségben mûködõ vál-
lalkozások bevonásával.

A fejlesztés során a Babits Mihály
Mûvelõdési Házban mintegy ezeröt-
száz négyzetméternyi új hasznos
alapterületet alakítanak ki. A képzés-
re alkalmas terek befogadóképessé-
ge mintegy kilencszázötven fõ.

Az elõzetes várakozások alapján a
város egyetlen közmûvelõdési intéz-
ménye nemcsak Szekszárd, hanem a
környezõ települések, a kistérség,
agglomeráció rendelkezésére áll, így
a közel harminc szolgáltatást mint-
egy háromszázezer környékbeli pol-
gár tudja igénybe venni.

A kivitelezés gõzerõvel folyik
mindhárom megvalósítási helyszí-
nen. A Mûvészetek Házában a lát-
ványlift toronyszerkezetének össze-
állítása, szerkezetépítési munkák,
míg a külsõ környezetben a geoter-
mikus furatok környezetének rende-
zése, a késõbbi növénytelepítés elõ-
készítõ munkái folynak.

A Babits Mihály Mûvelõdési Ház-

ban a szerkezetépítésen túl a lapos
tetõ szigetelése, új emeletszint ráépí-
tése, továbbá a pinceszinti szerkeze-
tek kiépítése folyik. Ez utóbbit nehe-
zíti a várakozásokat felülmúló vízho-
zam, mely ellen a kivitelezõ vákum-
kutas víztelenítéssel védekezik. Ez a
vártnál több idõt vesz igénybe, de az

átadás az elõzetesen jelzetteknek
megfelelõen 2011. IV. negyedévben
várható. 

A projekt összköltsége: 2 009 586 760 Ft
Támogatás: 1 712 548 112 Ft
Saját forrás: 297 038 648 Ft
Építési beruházás: 1 987 500 000 Ft

Diófási Orsolya gépe árnyékában pihen
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Szekszárd „domb alatt, sík felett” – ahogy a levegõbõl látni
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Folyik a pinceszinti szerkezetek kiépítése a mûvelõdési házban
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Ünnepeljünk együtt!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel 

meghívja Önt, hozzátartozóit és ismerõseit

augusztus 20-án, szombaton
a városi Szent István-napi ünnepségre

PROGRAM
8.45

ÜNNEPI SZENTMISE
a Belvárosi Római Katolikus Templomban

9.45

ÖKUMENIKUS KENYÉRSZENTELÉS, ÁLDÁS 
a templomban

10.30

ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS
a Garay-gimnázium dísztermében. 
Himnuszok. Kitüntetések átadása.

Ünnepi beszédet mond és a díjakat átadja: 
Horváth István polgármester

A MEGSZENTELT, MEGÁLDOTT ÚJ KENYÉR 
MEGSZEGÉSE, KENYÉROSZTÁS

A városi rendezvényhez kapcsolódóan
20.30 órától az AIDA címû musicalt, majd

az azt követõ TÛZIJÁTÉKOT láthatjuk.

A PROGRAMOKRA 
A BELÉPÉS DÍJTALAN.

Nemzetközi gitárverseny Brnóban

Környei Attila ismét sikert aratott

Két korcsoportban – 14-17 évesek és a
17-22 évesek – rendezték meg augusz-
tus 7-e és 13-a között Brnóban Guitar-
fest címmel a XX. Nemzetközi Gitár-
fesztivált és Gitárversenyt. A 16 eszten-
dõs másodikos gimnazista, Környei At-
tila korcsoportjában negyedik helye-
zést ért el.

A versenykiírás szerint egy cseh ze-
neszerzõ mûvével lehetett benevezni.
A szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola 9.
évfolyamos növendéke a híres Stepan
Rak Rumba címû, ritmusos alkotásával
negyedik helyezést ért el a szép számú
nemzetközi mezõnyben. Elõadását ok-
levéllel és ajándékokkal jutalmazták,
majd több zsûritag külön is gratulált a
fiatalembernek, aki eddig már mint-
egy tíz nagy versenyen lépett fel. Ezek
közül négy nemzetközin végzett az el-
sõ helyen, de országos megméretteté-
seken is remekül helytállt. Brnóban

összebarátkozott egy belga fiatalem-
berrel, aki édesapjával együtt meghív-
ta hozzájuk egy koncertre, ahol terve-
ik szerint duókat is játszanak. Ha min-
den összejön, e mûsorral majd Szek-
szárdon is bemutatkoznak.

Attila és õt kísérõ édesapja, egyben
tanára, Környei Miklós Pál arról is be-
számolt, hogy brnói tartózkodásuk na-
gyon izgalmas volt. Délelõttönként
tartották a versenyeket, este pedig
nemzetközi hírességek adtak koncer-
tet. De lehetõség nyílt arra is, hogy a fi-
atal versenyzõk részt vegyenek egy-
egy világhírû gitármûvész kurzusán.
Attila e téren sem volt rest, kihasznált
minden kínálkozó alkalmat. Így a vi-
lághírû magyar gitármûvész ikertest-
vérpárral, Katona Péterrel és Zoltán-
nal is találkozott. Szerepléséhez gratu-
láltak, sõt egy-két technikai tanáccsal
is ellátták ifjú kollégájukat. V. H. M.

A szekszárdi fiatalember fellépése a fesztivál értõ közönsége elõtt



Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök júni-
usi szekszárdi látogatása alkalmával ki-
tüntetést adott át Schneider Konrádnak,
aki „kitartó, rendszeres munkájával
nemzetközi szintre emelte önmagát és
a Szekszárdi Kerékpárszakosztályt. Bir-
tokában van azoknak a tulajdonságok-
nak, amelyek hozzásegítették, hogy ki-
váló sportember, majd sikeres edzõ vál-
jék belõle. Maradandót alkotott, sporto-
lóként, edzõként, szervezõként egy-
aránt. Elhivatottan küzdött a sportélet,
azon belül is a kerékpársport felvirágoz-
tatásáért, amelyen keresztül Szekszárd
városnak e területen is hírnevet szer-
zett”. Sikeres életpályája elismeréseként
a sportember a „Köztársaság Elnöké-
nek Díszoklevele Éremmel” kitüntetés-
ben részesült.
– Sportolói, majd edzõi sikerei révén
nevét megismerte az egész ország.
Különös érzékkel választotta ki a fi-
atalok közül azokat, akik igazán si-
kerre vitték a kerékpársportot…

– A sulikupákon figyeltem meg azo-
kat a 8-14 éves gyerekeket, akikben lát-
tam a tehetséget. A sikerhez vezetõ út
nem könnyû, fizikai állóképesség, jó
mozgáskoordináció, és sok-sok akarat-
erõ kell. Talán az edzõi sikeremnek az
volt a titka – a többi edzõvel ellentét-
ben –, hogy velük voltam, mint ver-
senyzõ, így az õ sikereik a személyes
példamutatásomra vezethetõk vissza. 

– Éppen egy tucat éve, hogy egy in-
terjúban a 25. Gemenci Nagydíjról
mesélt, amely minden esztendõben
megmozgatta a várost, sportrajon-
gók lepték el az utakat, a verseny-
zõk igazi „sztárok” voltak…

– S az idén immár a 37. Gemenci
Nagydíj került megrendezésre. Való-
ban nagy nevek! Fantasztikus mûve-
lõi voltak, vannak Szekszárdon a ke-
rékpársportnak. Pár nevet feltétle-
nül megemlítenék: Pálinkás Csaba,
Halász László és Halász Zoltán, Steig
Csaba, Istlstekker János, Sajó Péter

Arató Dávid, Madaras Zoltán. A sike-
rek elsõsorban õket illetik, viszont
mint edzõ, kétségtelen, hogy na-
gyon büszke voltam és vagyok rájuk.
Érdekes módon, a Gemenci Nagydí-
jon a szekszárdi versenyzõk mindig
jól szerepeltek, maguk mellett érez-
ték az egész város szeretetét, rajon-
gását és biztatását. 
– Milyen versenyszámokkal indult
ez a verseny?

– Kritérium és országúti verseny-
nyel kezdtük, majd bõvítettük hegyi
idõfutammal és még egy országúti

versenyszámmal. A verseny 23 évig
Tolna megyén belül maradt, aztán
egy idõben átmentünk Baranya me-
gyébe is, most újra csak Tolna megye
területén kerékpároznak a verseny-
zõk.
– A mostaniak közül kit emelne ki?

– Fábián Ábelt, aki mindkét olimpi-
ai számot az országúti kategóriában
megnyerte. Nagyernyei Bencét, aki a
junior kategóriában gyõzött az orszá-
gos országúti bajnokságon, szintén
magyar bajnok. S bár az edzõi munkát
már átvette a fiam, segítek, s természe-
tesen minden versenyen ott vagyok. 
– A valamikori sikeres kerékpáros,
az elismert és kitüntetett edzõ ma
is felpattan még a kerékpárjára? 

– Saját örömömre… Kikapcsolódni,
a tájban gyönyörködni a legpihente-
tõbb idõtöltés számomra. Valamint fi-
ammal, Gáborral – talán nem véletlen
– vezetjük a Schneider Kerékpár Üzle-
tet és Szervizt. Ez volt a fiatalságom, az
életem, s most 70 évesen sem tudok
ettõl a sporttól megválni. A kitünte-
tésrõl pedig azt tudom elmondani,
amit a többiek, akik ebben a megtisz-
teltetésben részesültek. Meglepõd-
tem, mert az utolsó pillanatig titkolták
elõlem, viszont annál nagyobb volt
bennem az öröm, s az a jólesõ érzés,
hogy egy élet munkáját értékelték és
elismerték. Sas Erzsébet
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A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITÜNTETETTJEI 3.

45 év kerékpározás 300 bajnokság és a 70. születésnap 
„Edzõi sikereim a személyes példamutatásra vezethetõk vissza”

Schneider Konrád (képünkön balról) az idei Gemenci Nagydíjon

A Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió
tagjai a napokban érkeztek haza a Bala-
tonról. Az immár tizedik alkalommal
megrendezett nyári sporttáborban az
összetartozást erõsítõ csapatépítés mel-
lett gyakoroltak is, az ez idõ alatt tanult
közös munkájukat rövidesen a nagykö-
zönség elõtt is bemutatják Szekszár-
don, a szüreti fesztiválon. Huszár Krisz-
tina mûvészeti vezetõvel és koreográ-
fussal, az egyesület elnökével az MMS
tevékenységérõl beszélgettünk. 
– Hány fajta mozgástevékenységet
egyesít magában az MMS? 

– Zenés gyermektornát, modern
tánc és szabadidõsport jellegû foglal-
kozást, valamint aerobicoktatást tar-
tunk, 7 korcsoportban, 5-18 éves ko-
rú fiataloknak. A résztvevõk száma
változó, általában száz körül mozog. 
– Hol van a székhelye az egyesület-
nek, hiszen ennyi gyereknek, fia-
talnak az igényes foglalkozások-
hoz megfelelõ helyiség szükséges…

– A Szekszárdi Relax Fittnes Köz-
pontban van a székhelyünk, amely ki-
válóan megfelel a próbáinknak. 
– Tánc, sport, mozgás… Az egész-

séges életmód mellett mit nyújt a fi-
ataloknak ez a sportág, amely lát-
ványában valóban lenyûgözõ…

– Minden táncosnak már maga a
színpadi lét nagy önbizalmat ad, tar-
tást, igényességet saját testük, akarat-
erejük erõsítésére, sõt, nemcsak fizi-
kai, hanem szellemi állóképességük
erõsítésére is. Aki „beleszeret” ebbe a
mozgáskultúrába, az még felnõtten is
igényli a mozgást, sok esetben a szín-
padot is. Büszke vagyok arra, hogy a
18. életévüket betöltött táncosaink
mind felvételt nyertek fõiskolákra,
egyetemekre, valamint arra is, hogy
amint idejük engedi, visszajárnak a
próbákra, fellépésekre. 
– Rendszeres fellépõi a városi ren-
dezvényeknek…

– Hívnak bennünket Szekszárdon
és egész Tolna megyében rendezvé-
nyekre, fesztiválokra, ahol megmutat-
hatjuk magunkat. Elõadásaink mindig
sikeresek, hiszen sok munka van mö-
göttünk, s a látványosság mindig ma-
gával ragadja a közönséget. 
– Ha már a fellépésekrõl beszél-
getünk, hol láthatták legutóbb

és láthatjuk legközelebb az MMS
táncosait?

– Pécsett 2011 májusában az Orszá-
gos Mûvészeti Fesztiválon mutatkoz-
tunk be, s minden korcsoportunk
gyõzött, elsõk között voltunk és ér-
mekkel tértünk haza. Legközelebb a
Szekszárdi Szüreti Fesztiválon lépünk
színpadra, melynek állandó szereplõi
vagyunk, s itt szeretnénk bemutatni
azt a koreográfiát, amit az idei balato-

ni tánctáborban tanultunk. Szeptem-
ber II. hétvégéjén a sportcsarnokban
a „Sportágválasztón” is láthatnak min-
ket. Heti rendszerességgel bemutató
elõadásokat is tartunk az oktatási in-
tézményekben. Évente átlagosan tíz
táncmûvészeti versenyen veszünk
részt, minden alkalommal díjakkal,
helyezésekkel értékelik az egyesület
munkáját. Régi vágyam, hogy Szek-
szárd város vezetõi egyszer felfigyelje-
nek erre a kiváló csapatra úgy, hogy
külföldön, esetleg egy-egy testvérvá-
rosban is megmutathassuk magun-
kat, s tudásunkkal hírnevet hozhas-
sunk a városnak.
– Ön nem csak a koreográfusa, el-
nöke ennek a csapatnak, de szíve,
lelke is. Mennyi energiába kerül
ilyen sikereket elérni?

– Szerencsére nagyon jó hátterem
van. A férjem, dr. Dobos Béla a szerve-
zéssel, a mûködési feltételek biztosítá-
sával, pályázatok írásával biztosítja a
nyugodt munkát. Miután mindebben
a kezdetektõl számíthatok rá, így ne-
kem az oktatásra sokkal több idõm és
energiám marad. Sas Erzsébet 

Bemutatjuk Szekszárd kiemelt mûvészeti egyesületeit 
Mozgás, egészség, szépség, látvány – Szekszárdi MMS 

A felvétel idén májusban a pécsi
Apáczai Táncfesztiválon készült
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Érzelem nélkül lehetetlen a gyermeknevelés
Farkas Rita: „Úgy szeresse, mintha sajátja lenne, miközben tudja, nem az övé…”

A fogyatékkal élő gyermekek

egyik támogatója, Kindl Gábor, a

Pixel tévé tulajdonos-igazgatója

úgy fogalmazott, szinte nyilvánva-

ló, hogy kérdése a hátrányos hely-

zetű gyermekeket érinti. Ezért

Farkas Ritának, a Tolna Megyei

Gyermekvédelmi Igazgatóság

igazgatójának adta át a jelképes

stafétabotot, kérve, hogy a gyer-

mekvédelmi gondoskodásban, te-

hát a nem családban élőkről, hely-

zetükről, kilátásaikról is szóljon.

– Megyénkben július végén 573 gyer-
mekrõl és fiatal felnõttrõl (18 év felet-
tiek) gondoskodtak a nevelõszülõi, il-
letve a gyermek- és lakásotthoni háló-
zatunkban. Ebbõl 317 gondozottunk
él a nevelõszülõi hálózatban 177 neve-
lõ család gondoskodásában, a többiek
pedig gyermek- és lakásotthonban ne-
velkednek – mondta bevezetésként az
igazgatónõ.
– Tapasztalata szerint a legtöbb be-
fogadó vagy nevelõ család miért
vállalja e nagyon nehéz feladatot?

– Szögezzük le, a nevelõszülõség
nem jelent munkaviszonyt, hanem az
illetõ befogad a saját családjába egy-
két-három gyermeket a sajátja, sajátjai
mellé. Igaz, vannak munkaviszonyban
álló hivatásos nevelõszülõink is, de
csak négyen. A gyermekszeretet és az
empátia inspirálja a szóban forgó csa-
ládokat, nem elsõsorban a pénz. Bár a
befogadott gyerkõcök ellátásáért és a
nevelõszülõk munkájáért havonta fi-
zetjük a meghatározott juttatást.
– Valóban nem motiválja a pénz a
nevelõszülõket?

– Indítékuk leggyakrabban az,
hogy megnõttek és kirepültek a saját
gyermekeik, s ott a nagy ház, ahon-
nan hiányzik a zsivaj, a jókedv. 
– Gondolom, rendszeresen látogat-
ják a nevelõszülõket, s a náluk ne-
velõdõ gyerekeket.

– Hát hogyne. A nevelõszülõi és a
gyámi tanácsadók, akik vagy pedagó-
gusok, vagy szociális munkások. Az el-
lenõrzés mellett elsõsorban segítsé-
get nyújtanak akár egészségi, akár ta-
nulási problémákkal kapcsolatban.  
– Következzenek a gyermekotthonok. 

– Ezek szervezeti egységek. A me-
gyében hat gyerekotthonunk van,
amelyekbe lakásotthonok vagy cso-
portok szervezõdnek. Az l. számú
Gyermekotthon Szekszárdon mûkö-
dik a hajdani „GYIVI” helyén. Ott mû-
ködik egy 12 fõs befogadó csoport,
ahol sokszor többen is vannak. 
– Innen tudtommal idõvel elhelye-
zik a gyereket. Nem feltétlenül la-
kásotthonba, hanem ha lehet, ha-
za, nevelõcsaládba, gyermekott-
honba stb.

– Sajnos idõvel tovább költöztetik
õket. Ám a jogszabály azt preferálná,

ha egy gyermeket mindenképpen ki
kell emelni a családjából, akkor az át-
meneti nevelésbe vétel a különbözõ
vizsgálatokkal egyetemben még oda-
haza történjen meg, s azután már a
„végleges” gondozási helyre kerüljön.
Viszont a gyakorlat az, hogy a jegyzõi
hatáskörû gyámhatóság ideiglenes ha-
tállyal elhelyezi a kiskorút a befogadó
csoportba. Ez az idõszak a gyermek
számára óriási trauma a bizonytalan-
ság miatt… Idetartozik még a volt cse-
csemõotthon 0-3 év közötti csoport-
ja, ahol szintén ideiglenesen elhelye-
zett babák vannak. Biztosítunk még
két anyás férõhelyet is. Itt általában az
otthonokban élõ kismamák, vagy ter-
hesen bekerült kiskorú lányok élnek
babáikkal.
– Információm szerint nagyon be-
váltak a lakásotthonok. Ezek mió-
ta léteznek?

– A hálózat bõ tíz éve alakult ki az
1997-es gyermekvédelmi törvény
alapján, de Tolna megyében már ko-
rábban is voltak lakásotthonok. Vala-
mennyi csoportunk csoportgazdálko-
dással dolgozik. A vezetõ a nevelõ, aki
pedagógus, vagy szociális munkás
végzettségû, mellette egy gyermekvé-
delmi asszisztens és három gyermek-
felügyelõ dolgozik. A stabil gárda a
gyerekek biztonsága, állandóságérzete
szempontjából nagyon fontos. Való-
ban jók a tapasztalatok, hiszen a csalá-
di háztartás mintájára élnek: maguk
takarítanak, kiveszik a részüket a
konyhai, vagy az udvari munkából.
– Amikor már átérzik a gyerekek,
hogy õk nem családban élnek, mi-
ként dolgozzák ezt föl?

– Nehezen, különösen, ha ezt érez-
tetik velük. Ennek az oldása a velük
dolgozó felnõttek feladata. A cél az
lenne, hogy az átmeneti nevelés az is
legyen a szó legszorosabb értelmé-
ben. Hiszen a többség egy adott prob-
léma miatt került gyermekvédelmi
gondoskodásba. Ám, ha helyben a csa-
ládi gondot sikerülne megoldani,
több gyerek kerülhetne újból haza.
Azért kerülnek… Még a nevelõszülõk-
tõl is, ha arra alkalmasak a vér szerin-
ti szülõk és a körülményeik.
– Visszakanyarodva az otthonok-
ba a kis közösségekben élõkhöz. Az
ott dolgozókhoz mennyire kötõd-
nek a gyerekek, akiknek az érzelmi
kötõdés – mondhatni – lételemük?

– Elõbb-utóbb kötõdnek, de ez
nem baj, hiszen gyereket nevelni csak
az érzelmeken keresztül lehet, s vala-
mennyien a személyiségünkkel dol-
gozunk. Az ilyen kapcsolatok nélkül
csak a szabályok maradnának, ami
nem jó. A felnõttek is kötõdnek a ki-
sebbekhez, nagyobbakhoz. A lényeg,
hogy a felnõtt a gyermeket úgy sze-
resse, mintha a sajátja lenne, miköz-
ben tudja, nem az övé.
– Ön miért választotta e nem egy-
szerû hivatást?

– Pedagógus vagyok eredetileg, rö-
vid ideig tanítottam is. Hirdetés révén
kerültem ide, elõször nevelõszülõi ta-
nácsadónak. Megjegyzem, rövid idõn
belül nagyon megszerettem az új hi-
vatásomat. Beleértve azt a fájdalmat
is, amikor az embert nagyon megérin-
ti egy-egy kicsi, ám tovább kell lépni,
hiszen – nyilvánvalóan – nem vihet-
jük õket haza. 

– Otthon viszont két klassz gyer-
meke van! 

– Büszke is vagyok rájuk. Miklós
már egyetemista, Ákos szakiskolába
jár. Ferenc, a férjem villamos üzem-
mérnök, és õ született szekszárdi.
Amikor összeházasodtunk, Gödöllõ-
rõl költöztem ide. 
– Hobbira jut ideje?

– Rengeteget olvasok, szívesen fõ-
zök finomakat, különösen, ha rende-
sen jut rá idõm.
– A mondás szerint: kis gyerek kis
gond, nagy gyerek nagy gond…

– Ez pontosan így van. A mi gye-
rekeinknél – mármint a gondozot-
taknál –, a kamaszkori problémák
olykor nagyon súlyosak. Egy család-
ban élõ gyereknél is jelentkezik az
identitásválság, hát még náluk! A ne-
velõszülõnél választóvíz a kamasz-
kor átélése, ami mindenképpen ko-
moly gondokkal jár.
– Említette, hogy a lakásotthonok-
ban 18 év fölöttiek is vannak.  

– Az maradhat 21, illetve 24 éves ko-
ráig, aki a létfenntartását önállóan
nem tudja biztosítani. 25 éves koráig
pedig az, aki felsõoktatási intézmény
nappali tagozatán tanul. Az utógon-
dozói ellátás nem kötelezõ forma, vi-
szont kérelmezésre biztosítható.
– Betekinthetnek kicsit az olvasók
az anyagi dolgokba is?

– Persze, de elõbb leszögezem,
hogy munkatársaim mind-mind va-
rázslók… Egyre kevesebb pénzbõl
kell megoldaniuk a kis lakók napi el-
látását, mégis valahogy futja ünnep-
ségekre, táboroztatásra… Szóval az
otthonokban lakó gyerekek kapják a
családi pótlékot, ami gyámi fenntar-
tásos betétben gyûlik. Új rendelke-
zés, hogy a családi pótlék ötven szá-
zaléka felhasználható a gyermek sze-
mélyes szükségleteire, amibe a zseb-
pénz is beletartozik… Röviden az ott-
honteremtési támogatásról: ebbõl és
az otthonban töltött idõ alatt össze-
gyûlt pénzen több fiatal ingatlant,
legtöbbször tanyát vásárol, azt felújít-
ja. Ott lakik és dolgozik. Több ilyen
fiatallal szoktam találkozni a buszon
vagy a városban. Büszkén mesélnek
az elértekrõl. De a rend kedvéért em-
lítem, hogy azért gondjaink is akad-
nak az otthonokban élõkkel: sok a
szökés, a nevelési probléma. Sajnos
évrõl évre egyre súlyosabb zavarok-
kal küzdõ gyermekek kerülnek a
rendszerünkbe.
– Ki következzen legközelebb?

– Örülnék, ha dr. Burai Antalné, a
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium
vezetõje bemutatná az Arany János
kollégiumi programot, és részletesen
szólna a hátrányos helyzetû diákok te-
hetséggondozásáról.       

V. Horváth Mária
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Fókuszban az új szõlõfajták nemesítése 
A szekszárdi borvidéket idáig elkerülték az elemi csapások

Több érdekes és aktuális témát is érin-
tett az elmúlt heti szekszárdi szõlésze-
ti és borászati tanácskozás, amelyet va-
lamennyi szakmai szervezet helyi kép-
viseletének támogatásával rendeztek
meg. Mielõtt beleásták volna magukat
a kutatók a szakma, az ágazat egyes
szegmenseibe, megemlékeztek a híres
nemesítõ-kutatóról Bakonyi Károlyról,
aki a Keszthelyi Georgikon Egyetemen
fejtette ki munkásságát, s a szõlõneme-
sítésben, a klónszelekcióban elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett. 

A CSERSZEGI FÛSZERES 

PÉLDÁJA 

Szóba került, hogy az ágazat távo-
labbi jövõje érdekében nem szabadna
háttérbe szorítani ezt a munkát, és
megelégedni a nálunk honos világfaj-
ták és a szekszárdi történelmi borvi-
dékre jellemzõ tájfajták termesztésé-
vel. Mert az új fajták, vagy a kereszte-
zõdésbõl létrejöttek nagy lehetõsége-
ket hordoznak magukban. Példálóz-
tak is a kutatóintézeti elõadók, a cser-
szegi fûszeres fehér fajta három évti-
zeddel ezelõtti, Bakonyi által történt
megjelenítésével, ami a két ismert faj-
ta – a tramini és az irsai olivér – ke-
resztezõdésével jött létre, s ma már
keresett hungarikum a piacon. Nem
csak az Alföldön, hanem más borvidé-
keinken – például mindkét Tolna me-
gyei borvidéken is honos, s jó minõ-
ségben elõállítható ez a semmi más-
hoz nem hasonlítható, fûszeres, illa-
tos fehér. A régmúltban létezett fajták
újratermesztése mellett nagy érv: a
fertõzõ betegségekkel szembeni el-
lenálló-képesség, ezáltal a biotermesz-
tésre való alkalmasság. 

A téma kapcsán a kutatóintézetek
képviselõi beszámoltak az új fajták
nemesítésérõl. Például a nektárról, a
rosalia nektárról vagy a borsmentá-
ról, amelyek illatosak, szép savakkal
bírnak, és az átlagnál kisebb kockáza-
ti tényezõkkel termeszthetõk. A vörös
fajták kapcsán zajló rezisztencia-ne-

mesítési kísérletekrõl – benne a Szek-
szárdot érintõ kadarkaprogramról is
– a Pécsi Borászati és Szõlészeti Kuta-
tóintézet igazgatója, dr. Kozma Pál
számolt be. Úgy általánosságban arról
is említést tett, hogy sajnálatos mó-
don nincs meg az az állami támogatás,
ami ehhez a tevékenységhez feltétle-
nül kellene, s nagyon nagy a lemara-
dás e tekintetben a világ legfejlettebb
borkultúrával rendelkezõ országai-
hoz képest. 

SZABAD A GAZDA 

A LEPÁRLÁSBAN 

Az adminisztrációs terhek csökke-
nését az eddigi jogszabályváltozások
után még nem nagyon érzékelik a
gazdák, a családi, illetve társas vállal-
kozások, csak apróbb, nem igazán
lényegi könnyítések történtek. De
meg kell várni a jövedéki törvény
részletes tárgyalását, az abban foglalt
változásokat, s ezután lehet véle-
ményt formálni – jelentette ki Hor-

váth Csaba, a Hegyközségek Nemze-
ti Tanácsának (HNT) fõtitkára, aki
megragadva a lehetõséget, a lepár-
lással kapcsolatos változásokra hívta
fel a figyelmet. 

– A törköly esetében változott a
melléktermék kivonásának a szabá-
lyozása. Mindenki saját maga dönti el,
hogy az engedélyezett lepárló üzem-
ben semmisíti meg a melléktermé-
ket, vagy a kivonás engedélyezett
más módját választja: szerves trágya-
ként visszaviszi a saját területére, ki-
nyeri belõle a magot és valamilyen
készítmény lesz belõle, vagy kom-
posztál, biogázt készít. Innentõl
kezdve tehát szabad a gazda. A tör-
kölyszabály, úgymond, liberalizálódá-
sa nem érinti a seprût. Itt továbbra is
kötelezõ lepárlás van. A kivonás té-
nyét 72 órával elõtte be kell jelenteni
az illetékes hatóságnak, szigorú ellen-
õrzésekre kell számítani ezen a terü-
leten – hívta fel a figyelmet a HNT fõ-
titkára. 

ROSSZAK A MENNYISÉGI 

KILÁTÁSOK – SZEKSZÁRDON 

EZZEL SINCS GOND 

A szakmai tanácskozás részletesen
taglalta a várható idei évjáratot. Az
már egyértelmûen látszik országos vi-
szonylatban, hogy a tavalyi évet min-
denképpen felülmúlja az idei, az átla-
gon felüli nagy minõségre remek az
esély (bár ebbõl a szempontból az
elõttünk álló másfél hónap idõjárása
komoly befolyásoló tényezõ). Meny-
nyiségi szempontból azonban már
most komoly gondok mutatkoznak,
noha a fõbetegségek (peronoszpóra,
lisztharmat) párját ritkító módon
nem jelentkezett az idén. Ám volt ta-
vaszi fagykár, jégverés, hajtásletöré-
sekkel járó viharkár, egyes vidékeken
a virágzás, a kötés idején jelentkezõ,
azt nehezítõ csapadékos, napfény-
mentes idõjárás. Nem kis szerencsé-
vel kijelenthetjük: a szekszárdi borvi-
déket mindezek elkerülték a mostani
tenyészidõszakban, így mennyiségi
szempontból sem rosszak a kilátások. 

De a botritisszel minden bizonnyal
meg kell még küzdeni. Mindezt Maros
Péter, a BASF növényvédelemmel fog-
lalkozó szakembere arra alapozza,
hogy a közeli napok igen erõs meleg
periódusait meg-megszakította ki-
sebb-nagyobb esõzés, ami az említett
fürtöt támadó betegség szaporító-
anyagának megtelepedésének igen
kedvezett. S ha szeptember meteoro-
lógiai szempontból nem lesz optimá-
lis, a botritisz bizony kemény, a véde-
kezõ gazdát sokszor megelõzõ fürt-
pusztító támadásba mehet át, amire
éberen figyelni kell. 

Tehát 3 millió hektoliter bornál
többre nem számítanak az idén a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál,
amely relatíve kis mennyiség, és saj-
nos, a hazai szükségletet mintegy ki-
elégítendõ, kedvez az olcsó importbo-
rok további bejövetelének, ezáltal in-
direkt módon a magyar gazdák ellehe-
tetlenülésének is. B. Gy.

Augusztus 24. és szeptember 30. kö-
zött minden szerdán délelõtt 10 és 12
óra között – az idõjárás és az aktuális
szolgálati feladatok függvényében –
rendõri karos forgalomirányítás lesz a
Mészáros–Holub–Hunyadi utca ke-
resztezõdésében, azaz a múzeum elõt-
ti csomópontban. 

A közelmúltban Dunaföldváron ka-
ros forgalomirányítási versenyt ren-
deztek, ahol kiderült, hogy a tanulóve-
zetõk, de a már jogosítvánnyal rendel-
kezõ jármûvezetõk sem ismerik a szó-
ban forgó rendõri jelzéseket, tehát a
gyakorlás, illetve a régen tanultak fel-

frissítése sokakra ráfér. A Szekszárd
Városi Baleset-megelõzési Bizottság –
egyeztetve a megyében mûködõ au-
tós iskolákkal – kezdeményezte a bõ
egy hónapon át tartó karos forgalom-
irányítást. Természetesen ezzel az a
szakemberek célja, hogy gyakorlási le-
hetõséget biztosítsanak a gépjármû-
vek vezetõinek. Magánbeszélgetések
során kiderült, hogy a gyakorlott hiva-
tásos és úrvezetõk is megtorpannak,
amikor rendõr irányítja a forgalmat.
Mivel a jeleket nem igazán ismerik, za-
vartan megállnak, s lassítják a forgal-
mat.     - h -

Rendõr irányítja a forgalmat a múzeum elõtt

Képünk illusztráció
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I. Önkormányzat, 
közigazgatás

December 31.–január 1.
A szekszárdiak a zuhogó esõ ellenére a városi
Örömünnepen forralt borral, jókívánságokkal
és tûzijátékkal köszöntötték az újévet. 

Január 10.
A mi Pannóniánk – mûvészetek és Szekszárd
rendezvénysorozattal kapcsolódott városunk az
Európa kulturális fõvárosa 2010 Pécs program-
hoz, amelyben mindhárom nagyrendezvé-
nyünk, valamint írótanácskozás, konferencia,
irodalmi szimpózium, nemzetközi színháztalál-
kozó és országos kurzus is helyet kapott.

Január 10.
20. évfolyamát kezdte az 1991-ben alapított vá-
rosi hetilap, a Szekszárdi Vasárnap.

Január 12.
Kiváló minõsítést ért el országos szakmai szerve-
zetek értékelése alapján a Szekszárdi Szüreti Na-
pok rendezvénysorozata, amelyet a város megbí-
zásából már 5 éve a mûvelõdési ház rendez.

Január 19.
A Mészöly Miklós-emléknapon Péterfy Gergely
író vette át a Mészöly Miklós-díjat, az Emlékpla-
kettet pedig Pócs Margit közmûvelõdési refe-
rens, az emléknap fõkoordinátora érdemelte ki.
Az EKF 2010 Pécs társrendezvényén az író em-
léktáblájának megkoszorúzása után legendázó
délután következett az Irodalom Háza Mészöly
Miklós Múzeumban neves személyiségek közre-
mûködésével, könyvtombolával.

Január 20.
Horváth István polgármester és Ács Rezsõ al-
polgármester nagyszámú érdeklõdõ elõtt évérté-
kelõ fórumot tartott a mûvelõdési házban.

Február 21.
Városunk a Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza koordinálásával közel 100
millió forintot nyert a „Szólítsuk meg a jövõ ge-
nerációját!” – avagy az Agóra-tartalom kiépítése
Szekszárdon címet viselõ TÁMOP-os pályázaton.

Február 27.
Több mint 615 millió forintot nyert uniós pályá-
zaton városunk önkormányzata a vármegye-
háza és környéke felújítására. A megállapodást
dr. Haag Éva alpolgármester és Márton
György, a DDRFÜ igazgatója írta alá.

Március 15.
– Ünnepi megemlékezést tartottak nemzeti ünne-
pünk alkalmából a Béla király téren. Beszédet
mondott Horváth István polgármester, közremû-
ködött az Alisca Brass Band és a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule tanulóiból álló
együttes. Az ünnepséget követõen az Egyed Antal
Honismereti Egyesület tagjai és a tisztelgõk virá-
got helyeztek el a város temetõiben Garay Antalés
Hollós Alajossírján. Az ifjúság este verssel, dallal és
mozgásmûvészettel emlékezett az eseményekre.
– A magyar sajtó napján kiosztották az Év Tolna
Megyei Újságírója díjakat. Az írott sajtó kategóriá-
ban Mauthner Ilona, a Tolnai Népújság újságíró-
ja, elektronikus sajtó kategóriában a Csányi-díjas
Szepesi László, a Magyar Rádió tudósítója nyert.

Március 20. 
Immár harmadik alkalommal rendezte meg
vállalkozói fórum sorozatát a város önkor-
mányzata. A tájékoztatón Horváth István pol-
gármester mellett Ács Rezsõ gazdasági alpol-
gármester vett részt.

Március 22.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. nyílt
napot szervezett az óvodásoknak és iskolások-
nak a víz világnapja alkalmából.

Március 25.
Ünnepélyes keretek között avatták fel az ipari
parkban azt a több mint 2400 négyzetméter alap-
területû inkubátorházat, amely 349 millió fo-
rintból valósult meg, és amelynek célcsoportját a
helyi szaktudásra alapozó termelõi szektor kisvál-
lalkozásai képezik. Elsõsorban a gépipar, építõ-
ipar és innovatív vállalkozások elõtt nyílnak a ko-
rábbinál jelentõsebb távlatok.

Március 27.
Idén is egész évben folytatódik az összefogáson ala-
puló „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program.

Április 8.
Víznyerõ kút fúrásával elindult a szekszárdi él-
ményfürdõ-beruházás.

Április 11.
Tolna megyében és Szekszárdon is a Fi-
desz–KDNP-pártszövetség és képviselõinek gyõ-
zelmével zárult az országgyûlési választás. A
parlamentbe a Fidesz–KDNP, az MSZP, a Jobbik
és az LMP jutott. Tolna megye I. számú választó-
kerületében Horváth István polgármester nyer-
te el a választók bizalmát.

Április 14.
Városunk képviselõ-testülete a bizottsági ala-
pokban meglevõ 60 millió forintot a követke-
zõk szerint osztotta fel: a sport, ifjúsági és civil
szervezetek bizottsága 35, a mûvelõdési és okta-
tási bizottság 15, a szociális és egészségügyi, va-
lamint a gazdasági és mezõgazdasági bizottság
5-5 millió forinttal gazdálkodhat.

Április 22. 
A Luther téren mintegy 300 óvodás és 200 isko-
lás vett részt az Alisca Terra Kft. Föld napi já-
tékos rendezvényén.

Április 24.
205 bormintát értékelt a Hegyközségi Tanács Szek-
szárd Szent György napján, a szekszárdi bikavér
ünnepén, a szekszárdi borvidéki borverseny ünne-
pélyes eredményhirdetésén. A Legjobb Vörösbor dí-
jat Prantner Ferenc 2008-as  cabernet sauvignon
és cabernet franc cuvée bora, a Legjobb Bikavér cí-
met a Mészáros Borház Kft. 2007-es Bikavér
reserve bora, a Legjobb Kadarka díjat a Remete-
bor Kft.2008-as évjáratú bora, a Legjobb Kékfran-
kos címet Hetényi Jánospincészetének 2009-es ne-
dûje kapta. A Legeredményesebb Fiatal Borász cí-
met a Sebestyén Pince, a Legeredményesebb Borá-
szat címet a Fritz Pincészet érte el, míg a Legered-
ményesebb Kistermelõ a Misóczky Pince lett.

Április 26.
A Gyurcsány-éra lezárásaként 19 óra 56 perckor
utoljára jöttek össze ünnepélyes keretek között a
Garay téren a több mint három és fél éve napon-
ta demonstrálók.

Május 5–6.
A „Szépítsük együtt Szekszárdot!” mozgalom ke-
retében a lakosság részére ismét kedvezményes
virágpalánta-vásárt szervezett a polgármeste-
ri hivatal 40 forint/darab áron.

Május 14.
Közel 60 millió forintból megépült a déli vá-
rosrészben a 26 600 köbméteres Magura
víztározó, amely a vízkárok megszüntetésé-
re készült.

Május 20. 
Átadták a fûtõmû helyén kialakított parkolót.

Június 4.
Több százan gyûltek össze a belvárosi templom-
ban a nemzeti összetartozás napján a Trianon
90. évfordulója alkalmából megtartott elsõ hi-
vatalos városi megemlékezésen.

Június 7.
A vármegyeháza dísztermében Trianon-kon-
ferenciát tartottak, amelyen Andrásfalvy
Bertalan professzor „Mi történt a múltban, és
mit tanítanak róla a jelenben?” címmel tartott
elõadást. A konferenciát a Credo együttes hang-
versenye zárta.

Június 12.
750 látogatót vonzott a szekszárdi strand ingye-
nes, programokkal tarkított családi napja.

Június 21.
Mind a 80 gyereket sikerült kimenteni a kataszt-
rófavédelem munkatársainak és a Neutron
kommandónak a sötétvölgyi táborra zúduló
ítéletidõ nyomán keletkezett sártengerbõl.

Június 25–27.
Több ezer érdeklõdõt vonzott a város védõszentje,
Szent László tiszteletére rendezett programso-
rozat, amely az EKF Pécs 2010 társrendezvénye
volt. A 3 nap során tudományos konferenciák,
könyvbemutató és kiállításmegnyitók, kulturális,
szabadidõs és gyermekprogramok, a pörkölt és
bor ünnepe, az országlás megtekintése vonzotta
a látogatókat.

Június 30.
9. alkalommal várta a legkisebbeket a Tolle-gyer-
meknap sok játékkal, szórakozással és kóstolás-
sal a Prométheusz parkban. A Wosinsky Mór mú-
zeum programjain is több százan jártak.

Szeptember
Elkészült a város klímastratégiájának tervezete,
amely hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási,
közlekedési, energiagazdálkodási és környezeti
nevelési célokat fogalmaz meg.
Horváth István polgármester és dr.
Maczonkai Mihály, a PTE ÁJK dékánhelyettese
sajtótájékoztató keretében aláírásával szentesí-
tette Szekszárd és a kar 18 pontos együttmûkö-
dési megállapodását. 

Szeptember 16.
A szüreti napok idején adták át a Szent László-
csurgó nevet viselõ, felújított vízfolyást. A 6 mil-
liós beruházást a városi önkormányzat saját
forrásából finanszírozta, anyagi támogatást a
szekszárdi Rotary Club ajánlott fel. A munkála-
tokat Sulyok Balázs építész tervei alapján az
Alisca Bau Zrt. végezte. 

Szeptember 29.
Horváth István polgármester adta át a 21. szá-
zad konyhatechnikájával felszerelt háromezer
adagos konyhát a Baka István Általános Isko-
lában. A polgármester hangsúlyozta, hogy a
235 millió forintból megvalósuló beruházás cél-
ja az, hogy egy hatékony, racionálisan mûködõ,
egészséges és jó ételt készítõ konyha álljon a di-
ákétkeztetés rendelkezésére.

Október 3.
Az önkormányzati választáson a város 28 632
szavazatra jogosult állampolgára közül 11 395-en
adták le szavazatukat. Így a választók 39,8 száza-
léka élt szavazati jogával. A Fidesz–KDNP közös
jelöltjeként indult Horváth Istvánt újra polgár-
mesterré választották. Mellette mind a tíz egyéni
körzetben a pártszövetség képviselõjelöltjei nyer-
tek. A választókerületek sorrendjében dr. Hor-
váth Kálmán, dr. Haag Éva, Ács Rezsõ, dr. Tóth
Gyula, Kõvári László, Csillagné Szánthó Poli-
xéna, Lemle Béláné, Máté Péter, dr. Hadházy
Ákos és Fajszi Lajos kapott bizalmat. Mellettük
kompenzációs listáról a képviselõ-testület tagja lett
Halmai Gáborné (MSZP), Ilosfai Gábor
(MSZP), dr. Tóth Csaba Attila (Jobbik–Szekszár-
di Védegylet) és Zaják Rita (LMP). Az új testület
ünnepi alakuló ülését október 17-én tartották.

Október 13.
Az október 3-i önkormányzati választás eredmé-
nyeként megalakult a Szekszárdi Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat. Az elnyert mandátu-
mok alapján Kovács György, Sárközi János
József, ifj. Kovács György és Lakatos Ferenc
lettek az új testület tagjai. Az elnöki posztra egy-
hangú nyílt szavazással Sárközi János Józsefet
választották meg.

Október 14.
A cserkészházban megtartott újjáalakuló ülésén
a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjai dr.
Józan-Jilling Mihályt választották ismét elnök-
ké, aki immár ötödik ciklusát kezdi a testület
élén éppen úgy, mint Hepp Ádám elnökhelyet-
tesként. A grémium tagja még Heinek Ottó és
ifj. Töttõs Gábor.

Október
Szekszárd idén különdíjat kapott a „Virágos Ma-
gyarországért” környezetszépítõ verseny bala-
tonfüredi díjátadásán. Az Anna Grand Hotel-
ben tartott rendezvényen dr. Haag Éva alpol-
gármester Pintér Sándor belügyminiszter kü-
löndíját vette át. 

November 11.
A városi önkormányzat rendkívüli ülésén három
témában hozta meg döntését. Engedélyezte a Víz-
és Csatornamû Kft. ügyvezetõ igazgatójának,
hogy a szennyvízberuházás kivitelezõjével továb-
bi 8 kilométernyi csatorna megépítésére adjon
megbízást. Az új szakaszra 540 ingatlan csatlako-
zása válik lehetõvé. Artim Andrásné igazgató a
sportcsarnok mellett megépítendõ fürdõ tervezése
és kivitelezése szerzõdés aláírására és a földmun-
kák szerzõdésének megkötésére kapott megbí-
zást. A fürdõberuházás elsõ ütemének teljes
költsége 1,2 milliárd forint. Támogatta a közgyû-
lés, hogy az Alisca Terra Kft. 26 millió forint ér-
tékben 2 jó állapotú, Mercedes gyártmányú, télen
síkosságmentesítésre, nyáron a szurdikokat be-
növõ fák, bokrok gallyazására is alkalmas, több-
funkciós jármûvet vásároljon. A beruházásokat
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az uniós nyertes pályázatok teszik lehetõvé. A tes-
tület ezen az ülésén november 15-i hatállyal Cser
Ildikó újságírót a Szekszárdi Vasárnap fõszer-
kesztõjévé nevezte ki.

November 25.
A 2011–2013 közti idõszak költségvetésének
koncepcióját fogadta el a városi önkormányzat
közgyûlése, amelyben többek között az ipari
park további bõvítése, a folyamatban lévõ beru-
házások (az AGORA-program, a belváros reha-
bilitációja, a vármegyeháza felújítása, az él-
ményfürdõ és az atlétika pálya továbbépítése, a
csatornahálózat fejlesztése) befejezése szerepel.

November 30.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi közmeghallgatását az ifjúsági cser-
készházban tartotta.

December 1.
Az óvoda- és iskolaszékekbe a városi közgyûlés a
következõket delegálta: Gyermeklánc Óvoda: dr.
Hadházy Ákos, Garay János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény: dr. Hor-
váth Kálmán, Babits Mihály Általános Iskola:
Csillagné Szánthó Polixéna, Dienes Valéria Ál-
talános Iskola Grundschule: Máté Péter, Baka
István Általános Iskola: Kõvári László. Az Ifjú-
sági Érdekegyeztetõ Fórumban az önkormány-
zatot Csillagné Szánthó Polixéna, Lemle Béláné,
dr. Haag Éva és Halmai Gáborné képviseli.

December 2. 
A Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
a polgármesteri hivatal mûszaki tárgyalójában
rendezte meg éves közmeghallgatását.

December 10.
A „Szépítsük együtt Szekszárdot” mozgalom záró-
rendezvényén Horváth István köszöntötte a részt-
vevõket. Páll Laura, a program koordinátora szá-
molt be az év eseményeirõl, majd sor került a díjak
átadására. A város intézményei közül a Kolping
Szakképzõ Iskola, a Garay János Általános Isko-
la, a Városi Sport- és Szabadidõközpontés a Tol-
na Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet környe-
zetért tett tevékenységét ismerték el. Mint a program
legaktívabb résztvevõi, a következõ egyesületek ré-
szesültek elismerésben: Újvárosi Római Katolikus
Társaskör, Négy Évszak Waldorf Pedagógiai
Alapítvány, Magyar Madártani Egyesület Szek-
szárdi Csoportja, Extrém Sport Egyesület, FITT
Egyesület, Nõk Szekszárdért Egyesület, Ifjúsági
Unió Szekszárd, Tündérkert Alapítvány. A város
cégei közül a Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft.,
az Alisca Terra Kft., Inczédy és Társa Kft., W &
Periko Kft., Gemenc Famûvesség Kft., Pontium
'95 Zrt ., Oktel Kft., Budapest Bank Szekszárdi Fi-
ókja vehetett át elismerést. Az alábbi magánszemé-
lyek munkáját is díjazták: Csányi Eszter, Szentes
Imre, Benkõné Lovász Andrea, Bodor Norbert,
Lénárt Ferenc, Müller Henriettaés Durgonics Já-
nos. Új elem volt idén a „Börtön a városért” prog-
ram, amelynek keretében a megyei büntetés-végre-
hajtási intézet 9 fogvatartottja 208 órát dolgozott. Sé-
taösvényeket alakítottak ki, kerítéseket festettek, hul-
ladékot gyûjtöttek. 2010-ben elõször ítélték oda a
„Tiszta, rendezett, virágos porta” címet. Az öttagú
zsûri 62 házat, kertet díjazott.

December 16.
Az önkormányzati tulajdonú Diákétkeztetési
Kft. mintegy 75 millió forintért újíttatta fel a PTE
IGYFK épületében átadott létesítményt. Az étte-
remben egyszerre 136-an tudnak ebédelni, és elké-
szült a 22 személyes különterem is. Az elõfizetéses
ebédhez a Baka István Általános Iskola 3000 ada-
gos konyhájából szállítják az ételt, a fõiskolai étte-
rem konyháját á la carte étkezésre tervezték. 

December 17.
„Szekszárd a fejlõdõ város” címmel közmeghall-
gatást tartott Szekszárd MJV Önkormányzata.

A megjelenteket Horváth István polgármester
tájékoztatta a folyamatban lévõ, közel 8 milli-
árd forintnyi beruházásokról. 

II. Gazdaság
Január 22.
Nagyszabású Vince-napi borünnepet tartott a
Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör, a Hegyközség
Szekszárd, a Tolna Megyei Agrárkamara és
a BASF Hungária közös szervezésben a kék-
frankos ünnepén a mûvelõdési házban.

Január 24.
A temerini XIII. nemzetközi Vince-napi borver-
senyen Szlovák Gabriella szekszárdi szõlõ-
birtokos merlot-ja és kékfrankosa nagyarany
minõsítést kapott.

Február 6.
34 ismert és megbecsült borász – köztük
Heimann Zoltán, Takler Ferenc és Vida Péter
– írta alá azt az országos kiáltványt, amelyben
a bormarketing körüli áldatlan állapotokra hív-
ják fel a figyelmet.

Február 15.
A tavaszváró méhésznapon 52 kiállító és színes
szakmai program hívta a látogatókat a fõiskola
aulájába.

Február 20.
A középkategóriás vörösborok közül a szekszár-
di Tüske Pince 2007-es merlot-ja lett a Magyar
Tudományos Akadémia bora.

Március 13.
Megkönnyíti a tanyabetörések visszaszorítását az a
nagy értékû mobil riasztóberendezés, amit a szek-
szárdi Oktel Kft. adományozott a rendõrségnek.

Március 17.
A brüsszeli Monde Selection 2010 elnevezésû
nemzetközi borversenyen a legtöbb érmet, 21-et
szekszárdi borászok kaptak. Eszterbauer Já-
nos 3 aranyérmet nyert. Ugyancsak aranyér-
mes lett a Bodri Pincészet, a Fritz Borház és a
Heimann Családi Birtok egy-egy bora is.

Március 31.
Megtörtént az M6-os autópálya Dunaújváros
és Pécs közötti szakaszának átadása.

Április 9.
A Gemenc Zrt. támogatásával faültetési akciót
tartott a polgármesteri hivatal, amelynek során
300 fa elültetésében vehettek részt a szekszárdiak.

Április 10.
A Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. 23 mil-
lió forintot nyert saját mûszerek beszerzésére,
így nem szükséges külsõ laboratóriummal vé-
geztetni a vízminõség vizsgálatát.

Április 22.
Ferger–Módos Borászat, valamint a Virág-
hegyi Bor Kft. aranyérmet szerzett a Bordeaux-
ban megrendezett 34. Challenge International
du Vin borversenyen. 

Április 25.
Idén is a Mészáros Borház nedûjét választot-
ták Szekszárd város borának. Ezúttal a 2007-es
Bikavér Reserve mellett tették le a voksot.

Május 4.
Tavaly is világraszóló sikert mondhatott magának
Dúzsi Tamás borász, akinek a Cannes-i rozévi-
lágversenyre benevezett borai mind kiemelke-
dõen szerepeltek.

Május 4.
A Mészáros Borház nyerte a XII. országos ta-
karékszövetkezeti borversenyt.

Május 20.
Idén is sikert aratott a Borászok Szekszárdon cí-
mû program Budapesten, a Károlyi-palotában.

Május 24.
127 bormintát neveztek be a VI. nemzetközi
kékfrankosborversenyre. A nagydíjat a Takler
Pince nyerte.

Augusztus
A kormány agrárpolitikájának hangsúlyválto-
zásairól tartott tájékoztatót a Tolna Megyei Me-
zõgazdasági Termelõk Szövetségének meghívá-
sára Horváth István polgármester, országgyû-
lési képviselõ, a parlament mezõgazdasági bi-
zottságának alelnöke.

Május és június hónapokban 500 millimétert
meghaladó csapadék esett le Szekszárdon. Mivel
a város domboldalát lösz borítja, földcsuszamlá-
sok, pincebeszakadások is történtek. A károk
helyreállítását az önkormányzat, a vízmû szak-
emberei, közmunkások és a lakók közremûkö-
désével azonnal megkezdték. Az önkormányzat
a teljes helyreállítás érdekében pályázatot nyúj-
tott be a vis maior alaphoz 300 millió forintot
igényelve.

A Parlament elõl indult a Magyar Borok Útja
Rali. Hétszáz kilométeres útjuk során, a közel
100 autó Szekszárdra is megérkezett. Itt a Bodri
Pincészet és Szõlõbirtok, a Fritz Borház és
Panzió, valamint a Mészáros Pince fogadta a
vendégeket.

Szeptember
A szekszárdi székhelyû Zöldtárs Környezetvé-
delmi Alapítvány uniós támogatásból beszer-
zett 380 darab komposztládát osztott ki a kör-
nyezõ településeken.

Horváth István polgármester jelentette be, hogy
az Alfa-Nova Kft. közel két kilométeres szaka-
szon cserélte ki a városban a 40 éves elavult táv-
fûtés- és melegvíz-szolgáltatás gerincvezetékét. A
közel 190 millió beruházás felét uniós pályázati
pénz biztosítja. Ezzel párhuzamosan megkezd-
ték az önkormányzati intézményekben lévõ
hõközpontok korszerûsítését is. Balogh János,
az Alfa Nova Kft. területi igazgatója arról szá-
molt be, hogy a város öt területén megvalósuló
beruházás révén mind a hõ-, mind pedig a víz-
veszteség csökken, s ezzel a várt megtakarítás
mintegy 200-250 lakás hõfelhasználásának felel
meg.

Október
A Szekszárd város és az E-ON együttmûködése
keretében a Kadarka utcában szereltek fel 29 új
utcai lámpát kísérleti jelleggel. A hagyományos hi-
ganygõzlámpákat nagyobb hatásfokú, kedvezõbb
fényelosztású, s ezzel jobb szín- és alakfelismerõ ké-
pességet biztosító indukciós izzókra cserélték.

November 12.
„Ne légy birka!” szlogennel rendszeresen meg-
szervezte az Ifjúsági Unió Szekszárd környe-
zetvédelmi szakosztálya a zöld gondolkodás je-
gyében a helyi termékek piacát. A felhívásra
Szekszárdról és 50 kilométeres körzetébõl érkez-
tek termelõk, iparosok, kézmûvesek.

Az Alisca Terra Kft. szerbiai leányvállalata tar-
tományi környezetvédelmi pályázaton 3 millió
dinárt nyert, amelybõl Óbecse területén 1700 da-
rab hulladékgyûjtõ edényt helyeznek el.

20 éves születésnapját ünnepelte az ERGONOM
Munkavédelmi Kft. A szekszárdi központú, de
országos hálózattal rendelkezõ cég munka-, tûz-,
környezetvédelmi, valamint gépvizsgálati és fog-
lalkozás-egészségügyi munkáltatói feladatok
magas színvonalú ellátásával áll immár két év-
tizede partnerei szolgálatára.

A D-ÉG Thermoset Kft. és a távhõszolgáltató
Alfa-Nova Kft. közös akciójában 150 szekszárdi
lakásban cserélték le a néhol 35 éves fûtõtesteket
új, esztétikus D-ÉG lapradiátorokra. A lakástulaj-
donosok 40 százalék kedvezménnyel juthattak a
radiátorokhoz, emellett munkadíj, a házhoz
szállítás és a régi radiátorok elszállításának költ-
ségét nem kellett kifizetniük. Így lakásonként kö-
zel 50 000 forintot takaríthattak meg. 

December 1.
Bernd Kunze ügyvezetõ és Horváth István
polgármester avatta fel a QSCH Kft. új, 5000
négyzetméteres üzemcsarnokát. Ez a beruházás
közel 50 új munkahelyet jelent. A lipcsei, mün-
cheni és regensburgi BMW-üzemek részére szál-
lítanak alkatrészeket. 

III. Oktatás, nevelés
Február 1.
A Liszt Ferenc Zeneiskola legtehetségesebb ta-
nulói adtak koncertet a mûvészetek házában.

Március 12–14.   
A Garay-napok keretében került sor a Kõrösi
Csoma Sándor nemzetközi földrajzverseny dön-
tõjére. A téma Németország volt, és a rendezvé-
nyen részt vett Martina Litterszt-Gabela, az or-
szág budapesti nagykövetségének tanácsosa. 

Március 18–20.
Bárczy Örs, az I. Béla Gimnázium tanulója a
Neumann János nemzetközi tehetségkutató
programtermékversenyen animáció (középisko-
la) kategóriában II., számítógéppel támogatott
tervezés kategóriában I. helyezést ért el.

Április 10.
Keserû Bálint Zsombor, a Garay János Általá-
nos Iskola és AMI tanulója, a Mozaik Tankönyv-
kiadó országos környezetismereti tanulmányi
versenyén I. helyezést ért el. Felkészítõ tanár:
Tekucsov Ilona.

Április 17.
Illõ fõhajtással, avatott elõadásokkal és szobrá-
nak megkoszorúzásával emlékeztek gróf Szé-
chenyi István halálának 150. évfordulójára a
Garay János Gimnáziumban.

Április 30.
Kitûnõ tanulmányi eredményükért Kardos Eve-
lin, Prischetzky Tamás, Szabó Dóra és Wágner
Krisztina vették át a Garay-emlékérmet. Az em-
lékérem tanári kitüntetettje Nagy László lett.

Május 21.
Kiemelkedõen szerepeltek a „Süss fel, nap!” or-
szágos mûvészeti találkozón Kecskeméten a
Garay-iskola és mûvészeti tagozatai. A Bor-
bolya csoport országos 1. lett, a versmondók
közül Csizmazia Dóra és Kágyi Árvácska is a
legjobban szerepelt.

Május
A 16 éves szekszárdi Bencze Rita elsõ lett egy
amatõr divattervezõi pályázaton. A nyertes ru-
hákat bemutatták Olaszországban a verseny
nemzetközi gáláján.

Június 6.
Az országos természetismereti versenyen a Dienes-
iskola Rétisasok csapata lett az elsõ helyezett.

Június 21.
Kitûnõ tanulmányi eredményeiért, mûvészeti
és kulturális tevékenységéért, országos eredmé-
nyeiért Helfenbein Dávid érdemelte ki a Joó Fe-
renc alapította gimnáziumi nagydíjat.

Június 26.
A PTE IGYFK diplomaosztó ünnepségén 74
nappali és levelezõs hallgató vette át képesítését.
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Július
Három év után ismét dr. Horváth Béla egyete-
mi tanárt választotta a kari tanács a PTE Illyés
Gyula Fõiskolai Kara élére. Horváth Bélának ez
a 12. fõigazgatói éve Szekszárdon. Az elmúlt 3
évben a PTE kapcsolati rektor-helyettese volt. A
fõigazgató a tudományos munkát is felügyelõ
általános helyettesének dr. Nagy Janka Teodó-
ra fõiskolai tanárt, az oktatási és továbbképzési
helyettesének pedig dr. Kurucz Rózsa fõiskolai
tanárt nevezte ki.

Július 2.
Az Európa kulturális fõvárosa 2010 Pécs prog-
ramhoz kapcsolódva tartottak tudományos és
mûvészet szimpóziumot a PTE Illyés Gyula Fõis-
kolai Kar aulájában. A rendezvényen Liszt Ferenc
és Fusz János (zeneszerzõ, született 1777-ben Tol-
nán) munkásságáról és életérõl Domokos Zsu-
zsa, Jobbágy Valér, dr. Töttõs Gábor és Bérces
Emese tartott elõadást. Közremûködött Bánky
József és Király Csaba zongoramûvész, vala-
mint a Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy
Valér karnagy irányításával. A rendezvényt
Müller János, a fõiskola tanára szervezte. A ren-
dezvény fõvédnöke Batta András professzor, a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem rektora volt. 

Augusztus 12–18.
A Nyitott Világ Alapítvány Fadd-Domboriban
10. alkalommal szervezett nyelvtábort angol és
német anyanyelvû tanárok közremûködésével,
ezúttal 70 fõ részvételével.

Szeptember 1.
A 2010/11-es tanévet a városi fenntartású három
és a német kisebbségi óvodában összesen 972, a
négy általános iskolában 1886, 75-en gyógypeda-
gógiai tagozaton, a két gimnáziumban 1137 ta-
nuló, közülük 292 a 9. évfolyamon kezdte meg, il-
letve folytatta tanulmányait.

Október
– 45 esztendõs a Dienes Valéria Általános Isko-
la Grundschule. A jeles ünnepet a tanév során 45
gondosan megtervezett kiemelkedõ és színes
programmal ünnepli az intézmény. Ilyen ese-
mény volt a vers- és prózamondó verseny, amely-
nek gyõztesei – Trapp Margaréta, Körmöczi
Eszter, Ganczer Flóra, Gáspár Bálint, Szabó
Zsófia, Szabó Csenger, Gulyás Paula Sára, Né-
meth Attila és Andics Hilda – a zsúfolásig meg-
telt tornateremben adtak gálamûsort. Az ünnep-
ségsorozat kiemelkedõ eseménye volt a gyerme-
kek, felnõttek, jelenlegi és volt tanítványok, nyug-
díjas és aktív pedagógusok mûvészi alkotásaiból
nyílt kiállítás. Az eseményt az iskola igazgatónõ-
je, Farkas Pálné és a szekszárdi fõiskola korábbi
fõigazgatója, az iskola egykori diákja, Fusz
György szobrászmûvész nyitotta meg.
- „Szappannap 2010”, azaz a kézmosás világna-
pi programjához csatlakoztak a Szent József
Katolikus Iskolaközpont diákjai is. Az iskolák
közötti országos kreatív pályázaton az iskola-
központ a legjobb 30 közé került.
– Kiss Albert Összkép címû fotótárlatát Hajós
Éva igazgató nyitotta meg az I. Béla Gimnázi-
um Galériájában. Mint elmondta, a képeken ke-
resztül több generáció kerül egymással kapcso-
latba, s utalt a címben már megidézett Összkéz
Egyesületre, amelynek programja a fotós számá-
ra is kiindulópont volt. 
– A Szent József Katolikus Iskolaközpont-
ban folytatódott az a kiállítássorozat, ahol Rühl
Gizellának, a FolioArt ügyvezetõjének, vala-
mint Decsi Kiss János képzõmûvész-újságíró-
nak, a kiállítások rendezõjének köszönhetõen
mutatkoznak be különbözõ mûvészeti ágak
képviselõi. A 2010-es évad elsõ kiállítója Takács
Béla grafikusmûvész volt. 
– Alapításának 15. évébe lépett „Az Én Ovim” in-
tézmény. A születésnap alkalmából négy héten át
kiváló szakemberek tartottak elõadásokat szü-
lõknek és az óvoda munkatársainak. Király

Gabriella pszichológus az iskolaérettségrõl,
Gállné Groh Ilona zenepedagógus a zenei neve-
lésrõl, Jéckel Ildikó logopédus a beszédhibákról,
beszédfejlesztésrõl, Töttösiné Törõ Anita a moz-
gás fontosságáról szólt. 

Október 14–17. 
A Kolping Katolikus Szakképzõ Iskola 30 asz-
talos tanulója 3 kísérõ tanárral erdélyi szakmai
tanulmányúton vett részt az Apáczai Közalapít-
vány HATÁRTALANUL programjától nyert kilenc-
százezer forintos támogatás segítségével. A tanul-
mányút helyszíne Székelyudvarhely volt, ahol a
Bányai János Mûszaki Szakközépiskola meleg fo-
gadtatásban részesítette a szekszárdiakat.

November
– Pokorni Zoltán, a parlament oktatási bizott-
ságának elnöke volt az egyik elõadója a TÁMOP
Tudásháló Területi együttmûködések, társulások
hálózati tanulás projekt keretében megtartott
rendezvénynek, amelyet a Kontaktus Dél-du-
nántúli Regionális Közoktatási Hálózat Ko-
ordinációs Központja szervezett. A konferenci-
án a Babits Mihály Mûvelõdési Ház színházter-
mében Baranya, Somogy, Tolna megye települé-
seinek több mint 300 pedagógusa, oktatási szak-
embere, illetve intézményfenntartója jelent meg.
– Összesen 284 rajz érkezett a Babits-rajzver-
senyre, amit a költõ nevét viselõ általános iskola
hirdetett meg. A szekszárdiak közül Falusi Han-
ga (II. oszt.), Kölliker Viktória (IV. oszt.),
Solymos Zsófia (VI. oszt.) és Túri Anna (VIII.
oszt.) nyert elsõ díjat. Valamennyien a Babits
Mihály Általános Iskola tanulói.

November 4.
A magyar tudomány napja kari nyitóünnepsé-
gén dr. Horváth Béla, a PTE Illyés Gyula Fõisko-
lai Kar fõigazgatója mondott ünnepi köszöntõt.
A program keretében a kar tudományos, mûvé-
szeti és nemzetközi kapcsolatai mellett bemutat-
ták a Tudományos Közlemények XI. és XII. köte-
tét. A kari tanács dr. Bús Imre fõiskolai tanár-
nak az Illyés-plakett elsõ, Tar István mûszaki al-
kalmazottnak a plakett második fokozatát ado-
mányozta.

November 8.
Hetedik alkalommal adták át Szekszárdon a Me-
cénás díjakat. A Garay János Gimnázium dísz-
termében tartott ünnepségen Csillagné
Szánthó Polixéna, a városi közgyûlés hu-
mánbizottságának elnöke mondott köszöntõt, s
adta át a díjakat. A tanulmányi, mûvészeti és
sportversenyeken sikerrel szerepelt 175 egyéni és
7 csapat diákjai támogatási megállapodás kere-
tében kapták meg jutalmukat. Szekszárdi Vasár-
nap 2010. november 21. számában részletesen
olvashatjuk a neveket.

November 8–12.
A tudomány hete rendezvénysorozathoz kap-
csolódva „Tehetségnapok” címmel tartottak elõ-
adásokat a Garay János Gimnáziumban. A nyi-
tónapon dr. Freund Tamás agykutató, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazga-
tója „Agyhullámok és kreativitás” címen tartotta
meg elõadását. A program során számot adtak
a csillagászati szakkör tagjai megfigyeléseikrõl,
elhangzottak az iskola tanulóinak országos ver-
senyeken, konferenciákon díjazott biológiai, fi-
zikai és kémiai munkái. A budapesti Fazekas
Mihály Gimnázium tanulói szentpétervári ki-
rándulásukról tartottak élménybeszámolót. A
Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntõ-
jét 10 csapat részvételével rendezték meg. 

November 11–13.
Kettõszáznegyven hordozható számítógépet
nyert pályázaton az I. Béla Gimnázium és a
fenntartó Szekszárd MJV Önkormányzata. A
laptopokat tanulócsoportok és oktatók vehették
át használatra Hajós Éva igazgatótól. Ebbõl az

alkalomból a tanulói laptopokkal támogatott
módszertani bemutatót tartottak a KONTAK-
TUS Dél-dunántúli Regionális Közoktatási Háló-
zat Koordinációs Központ munkatársai.

November 18–19.
„Nagy írók, költõk Szekszárdon” címmel a Euró-
pa kulturális fõvárosa 2010 Pécs rendezvényso-
rozat keretében Szekszárd MJV támogatásával a
PTE IGYFK irodalomtudományi és nyelvészeti
intézete kétnapos konferenciát rendezett. Kerek-
asztal-beszélgetés zajlott Szekszárd irodalmi éle-
térõl, múltjáról és jelenérõl. A második napon
Horváth István polgármester mondott köszön-
tõt, majd Horváth Béla professzor fõigazgató
megnyitó szavai után elõadások hangzottak el.
Tverdota György, az ELTE professzora Babits
és Illyés kapcsolatáról értekezett. Gintli Tibor,
az ELTE docense Babits költészetének modernsé-
gérõl beszélt. Kelevéz Ágnes PhD, a Petõfi Iro-
dalmi Múzeum kutatója „A leghoméroszibb za-
matú költemény” címû elõadásában az Angya-
los könyv titokzatos oldala megfejtésének titkai-
ba avatta be a résztvevõket. Tuomo Lahdelma
professzor, a Nemzetközi Magyarságtudományi
Társaság elnöke „Babits Finnországban” cím-
mel tartott elõadást. A PTE IGYFK oktatói közül
dr. Horváth Béla professzor „Kétely és szerep –
Illyés Gyuláról” címmel, dr. Töttõs Gábor fõis-
kolai docens Garay és Babits alkotásainak szüle-
tési körülményeirõl tartotta meg elõadását. 

November 29.
„Hulladékból termék” címmel kiállítás nyílt a Ba-
ka István Általános Iskolában. Száz hazai
hulladékfeldolgozó és -hasznosító vállalat ipari és
háztartási hulladékból elõállított termékskáláját
szemléltette a vándorkiállítás, amely a gyerekek
körében nagy érdeklõdést váltott ki.
Baka István Általános Iskola tanulói:
– Péterbencze Balázs és Ambrus Dániel a
„Bendegúz” országos angol nyelvû versenyen
„Aranyfokozat” minõsítést szereztek. 
– Máté Fanni az országos Lotz János szövegér-
tési és helyesírási versenyen III. helyezést ért el.
Felkészítõ tanára: Dobrovolni Dezsõné.
– Dombai Tamás a VI. Neumann János nem-
zetközi tehetségkutató programtermékverse-
nyen animáció kategóriában III. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár: Horváth Mihály.
– Az országos meseíró pályázaton Gujás Eni-
kõ, Lenge Renáta és Sziklai Bianka tanulók
meséje és rajza sikerrel szerepelt és megjelent az
Én mesém címû mesekönyvben. Felkészítõ ta-
nár: Tillné Dudai Erika.

Az I. Béla Gimnázium diákjai a pécsi regioná-
lis olasz versenyen I. díjat szereztek:
Medovarszki Ágnes az élõbeszéd, Nagy Petra
nyelvhelyesség kategóriában.

A Garay János Általános Iskola és AMI mûvé-
szeti csoportjainak eredményei:
– Weöres Sándor országos gyermekszínjátszó
találkozón a Kis Gadra Mûvészeti Csoport
arany minõsítést szerzett. Felkészítõ:
Csizmazia Ferencné. Csipet Csapat (Baka-is-
kola) arany minõsítést szerzett. Felkészítõ:
Rotkainé Pászti Lívia.
– Területi színjátszó találkozó Mohács, 2010.
május: Borbolya és Kisgadra arany minõsí-
tést szerzett. Felkészítõ: Csizmazia Ferencné.
Különdíjat kapott színészi teljesítményéért
Csizmazia Dóra, Kovács Mihály. Iciri-piciri
(Baka-iskola) arany minõsítés. Felkészítõ:
Kocsisné Dóra Ildikó, Rotkainé Pászti Lívia.
Színötösök (Baka-iskola) ezüst minõsítést ka-
pott. Felkészítõ: Rotkainé Pászti Lívia.
– Csizmazia Dóra, az iskola tanulójának ered-
ményei: országos versmondó versenyen különdíj,
országos vers- és prózamondó versenyen Pakson
ezüst minõsítés, XIX. várdombi regionális vers-
mondó versenyen és Hollós László megyei vers-
mondó versenyen I. hely, a Nagy Bandó András

megyei versmondó verseny II. hely. Felkészítõ ta-
nár: Csizmazia Ferencné.
– Ábrahám Bereniké a paksi versmondó verse-
nyen ezüst minõsítés, ugyanitt Miller Oliver,
Ködmön Liliána, Kágyi Árvácska Rebeka
bronz minõsítést, Molnár Kincsõ különdíjat ka-
pott. A Benedek Elek Megyei Mesemondó Verse-
nyen Sili Gergõ II., Ködmön Liliána és Miller
Oliver III. helyet szerzett. A Nagy Bandó András
megyei versmondó versenyen Sili Gergõ I., Köd-
mön Liliána és Miller Oliver különdíjat kapott.
Valamennyi felkészítõje: Csizmazia Ferencné.
– Országos gyermeknéptánc Antológia-Bartina
utánpótláscsoportjaként I. hely. Sipos Gergõ
ezüst pitykés táncos, országos ifjúsági szólótánc-
versenyen Egerben I. helyezett. Felkészítõ tanár:
Nyemcsok Pál.

IV. Kultúra, tudomány,
közművelődés

Január–május
Hat kiállítás fémjelzi a Bárka Mûvészeti Szalon
mozgalmas, aktív szerepvállalását városunkban. A
Kubanek Miklós újságíró vezette tárlatok sorrend-
ben: január: Beda László; február: Reisz Ilona;
március: Magyar vagyok, magyarnak születtem
(csoportos); Mözsi-Szabó István; Stekly Zsuzsa;
április: Törõ György; május: Cseh Gábor(tisztelet-
beli tag): „Utcáim, tanyáim”. A Lönhard Ferencál-
tal irányított szervezet tagjai számos jótékonysági
akcióban vettek részt (árvízkárosultak javára fel-
ajánlott festményeik árverése, a Rákellenes Liga
programjához ajándék alkotások készítése).

Február 23.
Fiatal virtuózok hagyományos fellépésével adott
koncertet a Szekszárdi Kamarazenekar. Földesi
Lajosmûvészeti vezetõ ez évben 4 fiatal, Szekszárd-
ról induló szólistát hívott a hangversenyre.

Március 5.
Az ExperiDance Esszencia címû mûsorával lé-
pett fel Szekszárdon, óriási sikerrel a városi
sportcsarnokban.

Március 7.
Szabó Dezsõ halálának 39. évfordulóján emlé-
keztek tisztelõi a szekszárdi festõmûvészre.
Decsen lelt otthonra a Sárközi vasárnap címû
alkotásának mûtárgymásolata, amelyet Tóth
Gábor festõmûvész készített.

Március 26.
65 éve szabadultak fel a koncentrációs táborok,
amelyre emlékezve Kuntler Edit Eszter szer-
kesztésében felolvasóestet tartottak a megyei
könyvtárban.

Március 28.
Összesen 68 csoport nevezett a 2. Szekszárdi
TáncVarázs fesztiválra. A szervezõ gyakorlóisko-
la diákjai 6 arany és egy ezüst minõsítést szereztek.

Március 29.
Fergeteges sikere volt Miklós Tibor: Egy bohém
rapszódiája címû elõadásnak a városi sport-
csarnokban, amelynek a Tücsök Zenés Szín-
pad szólistái is szereplõi voltak.

Március 30.
Az I. Béla Gimnázium Botos Áron, Csige Már-
ta, Dravecz Máté és Szalai Márk alkotása az
Idea-lista címû kisfilm a pécsi diákfilmfesztivá-
lon aranyérmet kapott. Felkészítõ tanár: Ko-
vács Zoltán.

Április 1–3.
A 15. Scherzo zenés színpadok országos feszti-
válján, Pápán és a 3. szólóénekversenyen, Békés-
csabán Kövendy Eszter szólóének kategóriá-
ban elsõ, Vecsei Lászlóval duett kategóriában
második helyet szerzett.
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Április 7–11.
Az olaszországi Lorettóban a Szekszárdi Mad-
rigálkórus részvételével rendezték meg a nem-
zetközi egyházzenei fesztivált.

Április 7.
Elsõ helyezést ért el korcsoportjában Környei Atti-
la az ausztriai Rust városában megrendezett
Jorge Cardoso nemzetközi gitárversenyen.

Április 8.
11 csapat lépett színpadra a XIX. Weöres Sándor
országos gyermekszínjátszó találkozón a német
színházban.

Április 15.
Megnyílt a 40. Tolna megyei gyermekrajz-kiállí-
tás a mûvelõdési házban.

Április 16–18.
Kiemelkedõ színpadi látványért és atmoszféra-
teremtésért különdíjat nyert az I. Béla Gimnázi-
umban mûködõ Létraszínház az országos di-
ákszínjátszó találkozó regionális döntõjén. Sze-
replõi: Csizmazia Kitti, Jakab Réka, Mónus
Gréta, Takács Diána, Kondor Tamás,
Molnosi Kristóf. Vezetõ: Sárvári János.

Április 17.
A Tolna Megyei Széchenyi Körök és a Tolna me-
gyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület a
Garay dísztermében tartotta Széchenyi István ha-
lálának 150. évfordulóján megemlékezõ ünnepsé-
gét. Dr. Simon V. Péter egyetemi tanár Széchenyi
István naplójáról, dr. Fülöp Tamás, a Szolnok Me-
gyei Levéltár igazgatója Széchenyi és Kossuth har-
cáról, dr. Gesztesi Enikõ Széchenyi tanulmánya-
iról, dr. Gesztesi Tamás politikai tévedéseirõl tar-
tott elõadást. A rendezvényen részt vevõket a me-
gyei közgyûlés elnöke, dr. Puskás Imre és az isko-
la igazgatónõje, Heilmann Józsefné köszöntötte.

Április 24.
A „Szólítsuk meg a jövõ generációját!” program
keretében térségi népzenei találkozót tartot-
tak a mûvelõdési házban Tolna, Somogy, Bara-
nya és Bács-Kiskun megyei mûvészeti iskolások
és szakkörösök számára.

Április 28.–december 15.
Escher Károly, szekszárdi születésû fotómûvész
születésének 120. évfordulója alkalmából a Pócs
Margit által szervezett szabadegyetem elsõ elõadá-
saként „Az Escher család Szekszárdon” címmel a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban kerekasztal-
beszélgetésre került sor Albertini Béla, Kaczián
János, dr. Töttõs Gábor és dr. Balázs Kovács
Sándor részvételével. Escher Károly gyermek- és if-
júkoráról Albertini Béla, a sajtófotósról Bánkuti
András, a Magyar Fotográfiai Múzeumban látha-
tó képeirõl Tóth Balázs Zoltán, a Magyar Nemze-
ti Múzeumban kiállított mûveirõl Stemlerné Ba-
log Ilona, és az Országos Széchényi Könyvtárban
õrzött alkotásairól Csillag Katalintartott elõadást.

Április 29.
Kiállítással ünnepelt a mûvelõdési házban a 45
éves Díszítõmûvészeti Szakkör, amelynek veze-
tõje megalakulása óta a Király Zsiga- és Közjó-
ért díjas dr. Németh Pálné, a népmûvészet mes-
tere, népi iparmûvész.

Április
– A keszthelyi Helikon fesztiválon könnyûzenei–
egyéb kategóriában bronzérmet nyert a Tücsök
Zenés Színpad tagjaiból (Szent László Szakközép-
iskola diákjai) alakult Da Capo Kamarakórus.
– Ugyanitt könnyûzenei kategóriában Hunya-
di Adrienn, a Tücsök Zenés Színpad tagja
(Szent László Szakközépiskola Egészségügyi
Tagintézménye tanulója) ezüstérmet szerzett. 
– Ugyanitt könnyûzenei kategóriában aranyér-
met nyert Nagy Mónika, a Garay-gimnázium
tanulója. 

Április 
Az I. Béla Gimnázium tanulói az újkori középis-
kolás helikoni ünnepségen számos sikert értek el:
– Film- és mozgókép kategóriában Botos Áron,
Csige Márta és Szalai Márk az Idea-lista kis-
filmjükért nagyarany díjban részesültek. Felké-
szítõ tanár: Kovács Zoltán.
– Ugyanitt Mohás Dóra komolyzenei kategóri-
ában ezüst minõsítést szerzett. Felkészítõ taná-
ra: Erõsné Máté Éva.
– Könnyûzene–ének kategóriában bronz mi-
nõsítést kapott az I. Béla Gimnázium Énekkara.
Felkészítõ tanár Haffnerné Hauszer Beáta. 
– Mozgásmûvészet–tánc kategóriában bronz
minõsítést kapott Holtz Zsófia, Guld Petra,
Varga Réka és Baki Zsófia produkciója. 
– A gimnázium Erõs Márk, Dravecz Máté,
Gorzsás Dániel és Zsitvai Péter összetételû ze-
nekara 3/lekváros funk néven bronzminõsítést
szerzett. 

Május 
A keszthelyi Helikon ünnepségen minden idõk
legsikeresebb szereplésének eredményeként a
Garay János Gimnázium tanulói 18 versenyka-
tegóriából 14-ben indultak és 6-6 arany és ezüst,
valamint 3 bronz minõsítés mellett 2 fõdíjat is sze-
reztek. Ezzel az eredménnyel a 144 dunántúli kö-
zépiskola rangsorában az V. helyezést érték el. 

Május 4.
Sokszínû, gazdag kiállítással, több évtizedes ha-
gyomány felélesztésével zárta elsõ 25 évét a Mû-
vészetek Háza. A Színek és formák Tolna me-
gyében tárlaton 30 alkotó félszáz mûve mutatta
be megyénk mûvészetének alakulását az elmúlt
néhány évben.

Május 8.
Az idén 45 éves Szekszárdi Madrigálkórusnagy
sikerû, zenei kuriózumokat is tartalmazó jubileu-
mi koncertet tartott a belvárosi templomban, Job-
bágy Valér Liszt-díjas karnagy vezényletével.

Május 16.
A Bartók Béla Nemzetközi Hangversenyterem
színpadán az „Énekel az ország” mozgalom 18
kórusának 500 énekese között szerepeltek a
Gagliarda együttes tagjai is.

Május 20–23.
Ötödik alkalommal rendezték meg Pozsonyban
a Musica Sacra nemzetközi egyházzenei kórus-
versenyt, amelyen két kategóriában is részt vett
a Gárdonyi Zoltán Református Együttes,
Naszladi Judit karnagy vezetésével. Az együttes
kamaraegyüttesével és vegyes karával bronz
diplomát szerzett. 

Május 27–28.
19. alkalommal rendezte meg az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár a Gyermek- és ifjúsági írók
szekszárdi konferenciáját, amelyet dr. Vasy Gé-
za, az írószövetség elnöke nyitott meg. A konfe-
rencia második napján elfogadták azt a szek-
szárdi nyilatkozatot, amelyet neves írók, költõk
fogalmaztak a kulturális kormányzat részére.

Május 30. 
Dr. Szabó Zsolt emlékének is adózott Nyárkö-
szöntõ nagymûsorával a Bartina Néptánc
Közhasznú Egyesület.

Június 4.
A Magyarországi Német Színház társulata és
a szakmai zsûri egyhangúan Gregor von
Holdt, berlini színmûvészt választotta az évad
legjobb színészének.

Június 10.
Három szekszárdi fiatal gitáros, Illés Alexandra,
László Gabriella és Környei Attila Olaszország-
ban bizonyította tudását az Enrico Mercatellirõl
elnevezett európai klasszikus gitárversenyen.

Június 15.
Megjelent Darvas Ferenc „Látomásos külön
üzenet” címû kötete E. Nagy Mária rajzaival. 

Június 19.
Ezúttal is színes programokkal várták az érdek-
lõdõket a múzeumok éjszakáján, amelynek
keretében megnyitották a németség megtelepe-
désének történetét bemutató kiállítást a
Wosinsky Mór múzeumban. A programhoz kap-
csolódott a Szekszárdi Gitárkvartett III. borok
és húrok fesztiválja, amelyen a hang- és borkós-
tolás ingyenes volt. A város múzeumait, a prog-
ramokat 1500-an keresték fel. 

Június 25.
Tóth Sándor a Coffee In Good Spirit kategóriá-
ban (alkoholos kávéitalok saját recept szerinti
keverése) magyar bajnokságot nyert, majd a
londoni világbajnokságon VI. helyet szerzett. 

Június 26.
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület kiskönyvtára sorozatának negyedik
darabjaként megjelent a Babits Mihály Mûvelõ-
dési Ház gondozásában a vásárok világa 2008.
évi konferenciájának anyagát tartalmazó kö-
tet. A kötetet Lukács László néprajzkutató mu-
tatta be a Mûvészetek Házában.

Július
Szlovákiában a gömör-tornai fesztiválon lépett fel a
Csele Lajos vezette Szekszárdi Gitárkvartett,
ahol az állandó tagokon: Dudás Attila, Komjáthy
Péter, Decsi Kiss Andráson kívül Wessely Ágnes
és Farkas Beáta is közremûködött. Nagy sikerrel
léptek fel Krasznahorkaváralján az Andrássy Kép-
tárban és a tornai katolikus templomban is.

Július 24.
– Balatonberényben országos versenyen ezüst
minõsítést kapott az Ifjú Szív Német Nemzeti-
ségi Néptáncegyüttes. A fiatalok Manninger
Miklós Keringõjét és Gaál László Örömtánc cí-
mû koreográfiáját adták elõ.
– Öt alkalommal lépett színpadra nagy sikert
aratva a szekszárdi Bartina Néptáncegyüttes
24 tagú gyermekcsoportja az Europeade rendez-
vényen az olaszországi Bolzanóban. A fesztivál a
kontinens legnagyobb ilyen jellegû rendezvénye,
202 csoport több mint 3000 táncosa, zenésze,
énekese volt részese a programnak. A bartinások
fergeteges sikere Márton Judit és Nyemcsok Pál
felkészítõ tanároknak is köszönhetõ.

Augusztus
A Fekete Sas Kiadó gondozásában jelent meg Di-
csõ Zsolt verseskötete, amelyben a szerzõ kisfia
szemüvegén keresztül tart görbe tükröt a felnõt-
tek elé. Az illusztrációk a gyermek munkái. A kö-
tetet Jankovics Zoltán mutatta be.

Augusztus 8.
A Musical Comedy – amatõr zenész színpad-
ok és énekesek III. országos kurzusának
helyszíne a mûvelõdési ház volt. A kurzus részt-
vevõi – 7 és 14 éves gyerekek – kemény próbá-
kon, szakértõk segítségével készültek a színházte-
remben bemutatott, a foglalkozást záró gálára. 

Augusztus 12. 
Dr. Tóth Csaba Attila képviselõ meghívására a
Szentegyházáról érkezett, Magyar Örökség dí-
jas, 140 tagú Gyermek Filharmóniai Együt-
tes Haáz Sándor karnagy vezetésével nagysike-
rû hangversenyt adott a belvárosi templomban.

Augusztus 20.
A hagyományokhoz hûen úrvacsorás szentmi-
sével és kenyérszenteléssel kezdõdött, majd ün-
nepi közgyûléssel folytatódott, számos kulturális
eseménnyel zajlott és végül tûzijátékkal zárult a
városi Szent István-nap. A délelõtt folyamán a
Mûvészetek Házában kitüntetéseket adott át

Horváth István polgármester. A belvárosi temp-
lom volt a helyszíne Haydn: Missa Cellensis címû
liturgikus mûve elõadásának. Közremûködött
a Szekszárdi Madrigálkórus, a pécsi Schola
Cantorum Sopianesis és a Regensburgi Egyetem
Szimfonikus Zenekara. Vezényelt Jobbágy Valér
és Graham Buckland. Szólót énekelt Szigetvári
Dávid. Este a helyi vállalkozók támogatásával
került sor a Társulat közremûködésével az Ist-
ván, a király címû rockopera elõadására a Pro-
métheusz parkban.

Augusztus 26.
Juhász Ildikó, a megyei levéltár fotólaboratóri-
umának vezetõje, a Bárka Mûvészeti Szalon
tagja, önálló kiállítással, pasztell- és olajfestmé-
nyeivel mutatkozott be az Oliva Étteremben.

Szeptember 1.
A Bárka Mûvészeti Szalon „Barangolások”
címmel tagjainak a nyári alkotó táborokban
készült munkáiból rendezett kiállítást a vasút
állomás Bárka Galériában. A tárlatot Kubanek
Miklós, újságíró nyitotta meg. Közremûködött
Németh Judit.

Szeptember 4. 
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvésze-
tek Háza „GA-ZSI” címmel a hónapok minden el-
sõ szombatjának délelõttjén megrendezte a hasz-
nált holmik kéz alatti zsibvásárát a Garay téren.

Szeptember 7.
Ékes László„Mitõl sikeres az Apám kenyere?” cím-
mel tartott bemutató elõadást a Mentálhigiénés
Mûhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatának meghí-
vására a Babits Mihály Mûvelõdési Házban.

Szeptember 8.
Bojtár Tamás amatõr fotós képeibõl nyílt tárlat
„Egy város emlékezete” (Budapest) címmel az
Illyés Gyula Megyei Könyvtárban.

Szeptember 14.
A Frankos Borházban „Tilos For-Folk Jazz” CD-
bemutatón közremûködött Környei Miklós,
Környei Attila és Leposa Dezsõ. A borkóstoló-
val színesített rendezvény keretében nyílt meg
Rühl Gizella fényképeinek tárlata. 

Szeptember 15.
„Chopin–Liszt barátsága – és a szekszárdi bor”
címmel rendeztek szalonestet a Mûvészetek Há-
zában. A témáról elõadást tartott dr. Töttõs Gá-
bor. Közremûködött Szilasi Alex zongoramû-
vész. A hangulatos esten a Fekete Pince borait
kóstolhatták a résztvevõk.

Szeptember 15.
Vargáné Kovács Veronika: Hímzésmúzeum
Sióagárd címû könyvét mutatta be Szabadi Mi-
hály szépszámú közönség elõtt a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum könyvtártermében.

Szeptember 16.
A Babits Mihály Mûvelõdési Ház a 2010–11-es
színházi évadra felnõttek részére két, óvodások
és gyerekek számára 1-1 bérletet hirdetett. A
Sárdy-bérlet programjában két bohózat: Ken
Ludwig: Botrány az operában, avagy a két tenor
és Michael Parker: A szerelmes nagykövet szere-
pelt. A Hegedûs-bérletben Sarkadi Imre: Elveszett
paradicsom címû drámája és Huszka–Bakonyi–
Martos: Bob herceg címû nagyoperettje került
bemutatásra. A rövidített program oka az intéz-
mény átalakításával járó körülmények idõsza-
kos megváltozása.

Szeptember 16–19.
A gazdag programmal megrendezett szekszárdi
szüreti napokat a mostoha idõjárás ellenére is
mintegy harmincezren látogatták. A város és a
bor ünnepén minden eddiginél több rendezvé-
nyen kapcsolódhattak ki az érdeklõdõk. A legna-
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gyobb érdeklõdés a felvonulást, a koncerteket és a
szüret szépe választást kísérte. A korona idén a
„bartinás” Szõts Barbara fejére került. A szakadó
esõ ellenére több százan kitartottak a nagyszín-
pad elõtt az Omega koncertjén. Telt ház elõtt került
sor a Dumaszínház humoros estjére. Számos kiál-
lítás, konferencia gazdagította a programot. A
színpadokra lépõ szekszárdi mûvészeti együttesek
is tömegek elõtt mutathatták meg magukat. A bor-
sátrak elõtt egész nap hullámzott a tömeg.

Október
– Szatmári Juhos László szobrászmûvész a
Mûvész Presszóban grafikáit állította ki. Kétdi-
menziós mûveiben is megõrizte alkotói világá-
nak sajátosságait.
– Roswitha Zauner: Az Oszkár tojást rak címû
mesedarabját mutatta be a Magyarországi Né-
met Színház. A gyerekeknek szánt darab rende-
zõje Claudia Nowotny, a színház korábbi igaz-
gatónõje volt. A fõbb szerepeket Lena Stamm,
Lotz Kata, Matthias Patzett és Pitz Melinda ját-
szotta. A bemutató elõadáson a szerzõ is részt vett.

Október 4–10.
„Országos Családi Könyvtári Napok 2010” moz-
galomhoz kapcsolódva az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár fõként gyermekeket vonzó progra-
mot állított össze, amelyek helyszíne részben a
Magyarországi Német Színház, valamint az
Augusz Imre utcai gyermekkönyvtár volt. Va-
rázslatos játékok, olvasási élménybeszámolók
zajlottak, de lehetett „vacsorázni Hófehérkével”,
megtartották a „tündérek és koboldok éjszaká-
ját”, volt tündéravatás és bûvészelõadás is. A be-
fejezõ rendezvény a Holló együttes Vásárfia cí-
mû mûsora volt.

Október 7.
„Egy koncert kékben” címmel tartotta Rákász
Gergely koncertorgonista látványkoncertjét a
Mûvészetek Házában. A programban Gersh-
win-, Ravel- és Strauss-mûvek hangzottak el kü-
lönleges vizuális effektusokkal kísérve. 

Október 8.
Halász Judit, Kossuth-díjas színmûvész Csiribi-
ri címû önálló esttel lépett közönség elé a Babits
Mihály Mûvelõdési Ház színháztermében.

Október 12.
Schubert Pétergrafikus, tipográfus kiállítása nyílt
Baján a Magyarországi Németek Általános Mûve-
lõdési Központjában. A fõleg alkalmazott grafikai
alkotásokat bemutató tárlat híven tükrözi a Tótfa-
lusi Kis Miklós-díjas iparmûvész, egyetemi oktató,
határainkon túl is ismert szakember munkássá-
gát. A tárlatot dr. Töttõs Gábor méltatta.

Október 13.
„Egy este Babits Mihály szülõházában” címmel a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum a múzeumok
õszi fesztiválja keretében gazdag programot szer-
vezett. A legnagyobb sikere a „Pincétõl a padlá-
sig”, múzeumot bemutató programnak volt.

Október 19.
– Nyílt napot tartott a Tolna Megyei Levéltár.
Az egymást követõ tíz iskolai csoporthoz számos
szekszárdi és más megyebeli településrõl érkezõ
polgár is csatlakozott. A levéltárosok bemutatták
a vármegyeháza épületét a börtöncelláktól a
könyvtárig. Tárlatvezetéssel ismerkedtek a
Perczelek címû állandó kiállítással, megtekintet-
ték a levéltár legféltettebb kincseit: nemesi cím-,
céh-, címeradományozó okleveleket, neves sze-
mélyek leveleit, az érdeklõdõk maguk is kipró-
bálhatták a pecsétviasz használatát. A mintegy
400 látogatót vonzó rendezvény résztvevõi Szek-
szárd 150 évvel ezelõtti kataszteri térképének
nyomatát kapták emlékül.
– A Deutsche Bühnében a levéltár és a Tolna Me-
gyei Németek Önkormányzata közös rendezés-
ben került sor a Levéltári füzetek 13. kötetének be-

mutatására. A 624 oldalas tanulmánykötetet a
szerkesztõ, dr. Dobos Gyula, a levéltár igazgatója
mutatta be. A kötetben közölt tanulmányokról a
szerzõk vallottak: A 950 évig Tolna megyei telepü-
lés, Tengõd évszázadairól dr. Dobos Gyula, Ba-
logh Attilaszekszárdi tanár Béri Balog Ádám életé-
rõl és dunántúli harcairól, Brunn János ny. szek-
szárdi gimnáziumi igh. Györköny 1945-tõl napja-
inkig szóló történetérõl, Keresztes Hajnalka lel-
kész a gyönki reformátusság hitéletérõl, Hegedûs
Gyula helytörténész a pincehelyi kórház fél évszá-
zadáról, Aradi Gábor levéltáros „Nyaralóturiz-
mus Tolnában a két világháború között” témáról
készítette el tanulmányát. Az NKA és önkormány-
zati támogatással, a Schöck Bt. közremûködésé-
vel, Böcz Sándor nyomdájában készült igényes
kötet használatát segíti a Lieszkovszky Larion se-
gédlevéltáros által fordított német, dr. Kunné
Tornóczky Andrea levéltáros által készített angol
nyelvû összefoglaló, valamint a névmutató.
– Szintén a szekszárdi német színház adott ott-
hont a 40. megyei helytörténeti pályázat ered-
ményhirdetésének. A pályázók között elsõ, máso-
dik és harmadik díj is kiosztásra került. Elsõ díjat
kapott a szekszárdi születésû dr. Dobos Katalin
„Gyermektartási perek a Dombóvári Királyi Já-
rásbíróság 1920–1930 közötti gyakorlatában” cí-
mû pályamunkája. A dr. Béres Judit bíró és dr.
Balázs Kovács Sándor fõmuzeológus által bí-
rált pályamunkát a levéltár közlésre megvásárol-
ta. A kötetbemutatót és a pályadíjak átadását a
német önkormányzat által adott fogadás zárta.

Október 22.
Liszt Ferenc Szekszárdi miséjének vegyes kari
változatát mutatta be a Szekszárdi Madrigál-
kórus Jobbágy Valér karnagy vezetésével. Or-
gonán közremûködött Lozsányi Tamás. Az új-
városi templomban tartott koncert a Kolping
Katolikus Szakképzõ Iskola jubileumi ünnep-
ségének záró akkordjaként hangzott fel.

Október 
Julie Bees zongorakoncertjén Bach-, Chopin-,
Debussy- és Schumann-mûvek hangzottak fel a
Mûvészetek Házában. Az Amerikában élõ mû-
vész a Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgyklub
Egyesület meghívására érkezett a városba.

November
– Patrick Süskind: Hangszigetelt létezés címû egy-
személyes darabját Baksa Péter elõadásában
mutatta be a Magyarországi Német Színház.
– Farkas Pál szobrászmûvész Babits Mihály
127. születésnapja alkalmából restaurálta Cenci
néni ismét megdõlt keresztjét, így az újszerû ál-
lapotba került.

November 2.
Szent László-ábrázolások a Kárpát-medencében
címmel színesnyomat-kiállítás nyílt a Mûvésze-
tek Háza földszintjén.

November 4.
Liszt-emlékest – In memoriam Husek Rezsõ
címmel tartottak zenei rendezvényt a Mûvésze-
tek Házában. Husek Rezsõ zongoramûvész
igazgató emlékét Csillagné Szánthó Polixéna,
Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyûlése hu-
mánbizottságának elnöke és Szily Lajos, a Liszt
Ferenc mûvészeti iskola rézfúvóstanára idézte
fel. Közremûködött Lantos István zongoramû-
vész és Lozsányi Tamás orgonamûvész.

November 6.
Eifert János fotómûvész és Kovács Tibor szek-
szárdi festõmûvész közös tárlata nyílt Eszter-
gomban az El Greco Galériában. A kiállítást dr.
Bárdos István mûvészettörténész nyitotta meg.

November 7.
A Bárka Szalon továbbképzést szervezett tagjai
számára. A cél a mûvészi ábrázolás technikai,
szemléleti eszközeinek megismerése, tökéletesíté-

se. Az elsõ foglalkozást B. Tóth Edit festõmûvész,
mûvésztanár vezette.

November 10.
A Bóbita Bábszínház aratott fergeteges sikert a
mûvelõdési ház színháztermében. Az angol nép-
mesei motívumokat felvonultató „Jóságos óriás”
címû darabot Kocsis Rozialkalmazta színpadra.

November 11.
A Presidance együttes Hungarythm címû elõ-
adásának hatalmas szekszárdi sikere után új
produkciójával lépett fel a BMMH színpadán. A
„Transit – határtalan táncok” címû, új produkci-
ójuknak vidéki premierjét tartották városunk-
ban. Vári Bertalan, a társulat mûvészeti vezetõ-
je, táncos-koreográfus ismét sikervárományos
produkciót mutatott be.

November 12.
Pillangó ballada címmel szép költõi szólótáncest-
tel nyitotta Kortárs táncelõadások sorozatát a
Magyarországi Német Színház. Pataky Klára
Lábán-díjas koreográfus, metafizikus tánckölte-
ményének avatott tolmácsolója Nagy Csilla
volt. A mûsor második részében Nagy Andrea
magas szinten megírt és elõadott produkciója a
hét jelenetben bemutatott Da Capo volt. Az elõ-
adást „élet, halál, szenvedély” jellemezte.

November 20.
A 2000-ben alakult Ungaresca Consort szek-
szárdi, amatõr, régi zenét játszó együttes mutat-
kozott be a Wosinsky Katolikus Közösségi
Házban. A fõként XVI–XVII. századi hangsze-
res tánczenét játszó együttes megalakulása óta
több mint 80 alkalommal állt közönség elé.

November 24.
Erkel – 200 címmel rendeztek hangversenyt a
Mûvészetek Házában. A romantika korának
neves magyar zeneszerzõje, a nemzeti opera
megteremtõje, Erkel Ferenc életérõl, munkássá-
gából kapott ízelítõt a közönség. Közremûkö-
dött Pintér Gabriella szoprán és Pálfi László
bariton, valamint zongorán Tóth-Fekete Nóra.
Az Erkel-év rendezvényeihez kapcsolódva a
program az ifjúsági koncerteken is elhangzott.
Kísérõ rendezvényként a diákok megtekintették
a Petõfi Irodalmi Múzeum „Erkel Ferenc és a ro-
mantika kora” címû vándorkiállítását.

November 24.
A Bárka Mûvészeti Szalon ünnepváró adventi
kiállítást és vásárt rendezett 26 tagjának alkotá-
saiból. A kiállítást megnyitotta Kubanek Mik-
lós újságíró, közremûködött Németh Judit elõ-
adómûvész, gitáron Tóth István játszott.

November 26.
A Társadalmi Egyesülések Tolna Megyei Szö-
vetsége és a Nõk Szekszárdért Egyesület vers-
és prózamondó versennyel emlékezett Babits Mi-
hály 127. születésnapjára. A Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum könyvtártermében megtartott
versenyen harmincan vettek részt. A találkozó
zárásaként 127 mécsest gyújtottak a fasori Ba-
bits-szobornál.

November 26.
Babits-estet tartottak a Nemzeti Borozóban.
Közremûködött Rubányi Anita versmondó és a
Szekszárdi Gitárkvartett. 

November 28.– december 21.
A „Szekszárdi Karácsonyváró” rendezvényso-
rozat nyitógáláján a mûvelõdési ház színházter-
mében fellépett a Bartina Néptáncegyüttes, a Gár-
donyi Kvartet, az Ifjú Szív Magyarországi Német
Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a Liszt Ferenc Peda-
góguskórus, a Mondschein Szekszárdi Német
Nemzetiségi Kórus Egyesület, a Szekszárdi Big
Band, a Szekszárdi Jazz Quartet, a Szekszárdi
Mozgásmûvészeti Stúdió Közhasznú Egyesület, a

Szekszárdi Gitárkvartett, a Tücsök Zenés Színpad,
a Gagliarda Kamarakórus és a Szekszárdi Madri-
gálkórus. A mûsort Csötönyi László konferálta.

November 29.
Ünnep címmel a Szekszárd és Környéke Folt-
varró Egyesület 10 éves fennállása alkalmából
rendezett kiállítást a Babits Mihály Mûvelõdési
Ház márványtermében. A kiállítást megnyitotta
Matókné Misóczki Mária, a Garay János Álta-
lános Iskola és AMI igazgatója. Közremûködtek
az iskola tanulói.

November 29.
A Kaposváron megrendezett Rév Lívia I. dél-du-
nántúli regionális zongoraverseny 86 résztvevõje
között 4 szekszárdi is volt. A szekszárdi Garay Já-
nos Általános Iskola és Liszt Ferenc Zeneiskola
diákjai sikeresen szerepeltek. Köpeczei Csenge
az I., Dránovits Anna a II. korcsoportban nyert
különdíjat, Sándor Dániel a III. korcsoportban 4.
helyezett lett, Mohás Dóra, aki zenei pályára ké-
szül a IV. korcsoport gyõztes helyén végzett. Mind
a négyen Erõsné Máté Éva tanítványai.

December
– A Tolna Megyei Levéltár címmel megjelent, az
1968-tól kiadói tevékenységgel foglalkozó intéz-
mény 40. kötetében dr. Dobos Gyula igazgató,
fõlevéltáros bemutatta a 283 éves intézmény tör-
ténetét. Gazdag képanyaggal is ízelítõt adott a le-
véltár Tolna megye múltját rejtõ 12 kilométeres
iratállományáról. A kiadvány tartalmazza az
egykor és napjainkban itt dolgozók névsorát, a le-
véltár eddigi kiadványait. A TÁMOP-pályázattal
megjelent kötet képanyagának válogatását
Cserna Anna fõosztályvezetõ, fõlevéltáros segí-
tette. Az igényes tipográfiai munkát Farkas
László tanár végezte, a kötetet a Szent László
Szakképzõ Iskola Nyomdája készítette.
– A Szekszárd All Stars negyedik alkalommal
rendezte meg adventi „Jazzturné karácsony” el-
nevezésû koncertsorozatát. Szekszárd mellett
Pakson, Pécsett és Kaposváron is felléptek.
– Rellné Ament Katalin textilképeit és Ábra-
hám Béla festményeit állították ki a Baka Ist-
ván Általános Iskolában. Mindketten a Bárka
Mûvészeti Szalon tagjai. A tárlatot Bágyi Zsu-
zsanna festõmûvész nyitotta meg.

December 1.
Százötven év Tolna megye képzõmûvészeti életé-
bõl címmel a Szent József Katolikus Általános Is-
kola és a FOLIO ART 2010 együttmûködése révén
Rühl Gizella magángyûjteményébõl nyílt kiállí-
tás. A Tolna Art Mûvészeti Oldalak szerkesztõjé-
vel Sas Erzsébet beszélgetett a megnyitón.

December 2. 
A Nemzeti Borozó vendégeként Czakó Gábor Jó-
zsef Attila-díjas író, publicista Kis Pál István ta-
nár-költõvel a magyar nyelvrõl, a nyelvészetrõl és
a magyarul gondolkodásról folytatott eszmecserét.

December 10.
Wiesner Katalin textiltervezõ munkáiból nyílt
kiállítás a Belvárosi kávéházban. A tárlatot Csa-
láné Bohli Cecília bábkészítõ ajánlotta a kö-
zönség figyelmébe. A meséket Frank Ildikó szín-
mûvész, a DBU igazgatója tolmácsolta.

December 13.
Dudás Andrea „Tudsz-e szeretni?” címû kisre-
gényét a Belvárosi kávéházban mutatta be Sas
Erzsébet a szerzõvel beszélgetve.

December 15.
Darvas Ferenc „Hazugsággal nincs szabadság”
címû új kötetét Bucsányi Endre rajzai díszítik.

December 16.
Rotkay Zsuzsanna üvegfestõ képzõmûvész és
Sas Erzsébet újságíró harmadik – ezúttal nem-
zetiségi népviselet témájú – közös tárlatára került
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sor a katolikus közösségi házban. A tárlat fõvéd-
nöke Bacsmai László plébános volt. A mûsort
Decsi Kiss János vezette. Közremûködött
Csötönyi László, Tóbiás Györgyi, Hauszer
Beáta, Jakab Lászlóné és Végh Imre.

December 17.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes Naszladi Judit karnagy vezetésével a
magyar kórusok napja alkalmából a gimnázium
dísztermében hangversenyt adott. Köszöntõt
mondott Horváth István polgármester. Nyitóáhí-
tatot fõtisztelendõ Peterdi Dániel fõjegyzõ,
püspökhelyettes, a Baranyai Egyházmegye espere-
se tartott. A mûsorban vendégként fellépett Orbán
György, a Lorántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola és Gimnázium Kórusa, a
Kapos és a Pécsi Kamarakórus. Az összkart
Tillai Aurél, Magyar Örökség díjas karnagy, egye-
temi tanár vezényelte.

December 17.
A Kiscsillag zenekar adott koncertet a szek-
szárdi Est Caféban.

December 21.
A Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy Valér
vezetésével a Mûvészetek Házában tartott kará-
csonyi koncertjén közremûködött Lozsányi Ta-
más orgonamûvész.

December 27.
A városi sportcsarnokban „Rokkarácsony 2010”
címmel adott koncertet Rudán Joe+Radar,
Lord, Hobo és bandája.

V. Nemzetközi 
kapcsolatok

1. BEZONS
Április 30.–május 3. 
A szekszárdi Kadarka Futóklub tagjai 5 bezons-i
futót láttak vendégül a borvidék félmaraton nem-
zetközi futóversenyen. A szekszárdi futóklub tag-
jai közül az elõzõ évben 14 fõ vett részt a párizsi
maratonon, így ezúttal a francia testvérváros
sportolóinak viszontlátogatására került sor. A fu-
tók találkoztak a Szekszárd–Bezons Baráti Társa-
ság vezetõségével is, és megismerkedhettek Szek-
szárd és Budapest nevezetességeivel is.

Május 21–24.
– A szekszárdi UFC labdarúgóklub meghívásá-
ra egy 15 fõs ifjúsági focicsapat érkezett Bezons-
ból városunkba. A Jacques Amblard vezette
csapat a Bezons-ban mûködõ portugál egyesület
tagjaiból verbuválódott, és több mérkõzést is ví-
vott a szekszárdi és környékbeli csapatokkal. A
francia ATSF sportegyesület a kapcsolat folytatá-
sa érdekében 2012-ben szeretné vendégül látni a
szekszárdi labdarúgókat.
– Ugyanebben az idõpontban a Garay János Ál-
talános Iskola labdarúgói vettek részt a hagyo-
mányos, pünkösdi, bezons-i labdarúgótornán.
A több mint 20 éve fennálló kapcsolatnak kö-
szönhetõen a labdarúgók közel egy hetet töltöt-
tek a francia testvérvárosban, és ezúttal is több
gyõzelmet arattak a tornán.

Június 10. 
Szekszárd–Bezons Baráti Társaság éves, elsõ
közgyûlésén a tagok tájékoztatást kaptak a
2009-es évben megvalósult és a 2010–2011-es
évek várható programjairól.

Augusztus 2–11. 
– A Bárka Mûvészeti Szalon Közhasznú
Egyesülete 8 bezons-i amatõr képzõmûvészt lá-
tott vendégül a Fadd-Domboriban szervezett
nemzetközi alkotótáborban. A mûvészek közös
alkotásokat is készítettek, amelyekbõl egy nagy-
méretû kompozíciót Szekszárd városának ado-
mányoztak. Közben kirándulásokon ismerkedtek

a város és környéke nevezetességeivel, s baráti
találkozókon vettek részt. A vendégek megismer-
kedtek a Sárköz élõ népmûvészeti és kézmûves-
hagyományaival, majd Horváth István polgár-
mester fogadta õket a szekszárdi városházán. A
közös program folytatása érdekében a Bárka
Szalon tagjai meghívást kaptak egy 2011-ben
Bezons-ban rendezendõ mûvészeti kiállításra.
– A Szekszárd–Bezons Baráti Társaságpályáza-
ti forrásból 100 000 forint összegû támogatást nyert
honlap készítésére és fenntartására. A honlap tartal-
mi részét a társaság tagjai állították össze, és 2011. el-
sõ felében teszik hozzáférhetõvé mindenki számára.

Október 8–11. 
Szekszárdi családok és magánszemélyek fogad-
ták a bezons-i WEEKEND természetjáró egyesület
15 tagját. A Steinerné Gyurcsák Katalin és Nepp
Dénes vezette szekszárdi csoportot 2011-ben várja
a bezons-i egyesület viszontlátogatásra.

November 11.
A Szekszárd–Bezons Baráti Társaság közgyûlé-
sén 5 évre újra dr. Fisi Istvánné elnököt és
Nemessányi Gyöngyi alelnököt választotta
meg vezetõjéül, és egyúttal elfogadta az elnökség
pénzügyi beszámolóját is.

2. BIETIGHEIM-BISSINGEN
Március 
A Garay-gimnázium 15 diákja látogatott el
Bietigheim-Bissingen Ellental gimnáziumával
felújított kapcsolat keretében Németországba.
Számos program eredményeként eljutottak
Strasbourgba, az unió parlamentjébe is.

Május 2.
A IV. Domaine Gróf Zichy nemzetközi futó-
versenyen 4 fiatal bietigheimi atléta is rajthoz
állt, és a mezõny elsõ felében végzett.

Május 
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évek-
hez hasonlóan segélyszállítmány érkezett szek-
szárdi szervezetek és intézmények számára. A
több mint 300 csomag ruhanemût, játékot,
könyvet és egyéb használati cikket a Szociális
Iroda, a Családsegítõ Központ, a Szent Erzsébet
Caritas Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Szekszárdi Csoportja részére adomá-
nyozta német testvérvárosunk.

Július 1–2.
Bay Attila, a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. és
Berlinger Attila, a Szekszárdi Turisztikai Kft.
ügyvezetõi folytattak tárgyalásokat a következõ
évek rendezvényeivel kapcsolatos turisztikai és
vendéglátással kapcsolatos teendõkrõl. A vendé-
geket fogadta Jürgen Kessing fõpolgármester,
aki szorgalmazta a magyar étterem további
programjait és a magyaros ételek-italok bemu-
tatását a karácsonyi vásár (Sternlesmarkt) idõ-
tartama alatt.

Augusztus 27–31. 
A Pferdemarktra – az elõzõ évi nagy sikerû be-
mutatkozásnak köszönhetõen – meghívást kap-
tak a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. munkatár-
sai, akik egy helyi vállalkozó éttermében a városi
ünnepség alatt egy magyar éttermet rendeztek be.
A 4 nap során a több száz betérõ vendég jellegzetes
magyar ételeket és italokat kóstolhatott és ismer-
kedhetett a városunk és térségünk nyújtotta turisz-
tikai látnivalókkal. Az éttermet Jürgen Kessing
fõpolgármester kíséretében meglátogatta a
Pferdemarktra érkezõ többi külföldi delegáció is,
akik elismerõsen nyilatkoztak a magyar konyha
kiváló ízeirõl. A magyar kínálatot a már hosszú
évek óta meghívott szíjgyártómester, Nepp Dénes
termékei is díszítették, aki saját standon mutatta
be díjnyertes és kiváló minõségû lószerszámait. 

Október 18–22.
– Húszéves a kapcsolat a bietigheim-bissingeni

Musikschule im Schloss és a szekszárdi Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneisko-
la ifjúsági fúvószenekara között. A szekszárdiak
Kovács Zsolt karnagy vezetésével két koncertet
adtak a testvérvárosban. A koncertek mellett a vá-
ros és a környék nevezetességeivel ismerkedtek.
– A ludwigsburgi kórház ebben az évben a
Mérey utcai Idõsek Otthonának ajándékozott 6
kórházi ágyat és a hozzá tartozó felszerelést. 

3. DOWNPATRICK 
Március 15–18. 
Az észak-ír testvérvárosunk legnagyobb városi
ünnepségén, a St. Patrick-fesztiválon Szekszárdot
dr. Madarassy Ágnes elnök és a Szekszárd–
Downpatrick civil egyesület tagjai képviselték.
Május folyamán Downpatrick város vezetésével
Szekszárd városa is csatlakozott a 2010–2011.
évi testvérvárosi programok megrendezésére és
a testvérvárosi hálózati együttmûködés támoga-
tására kiírt brüsszeli pályázathoz. A 8 város
részvételével zajló testvérvárosi események kö-
zött Szekszárd városa a szüreti napok alkalmá-
ból fogadta az észak-ír vendégeket.
A szüreti napok programjaira 8 tagú önkor-
mányzati és civil szervezetek vezetõibõl álló de-
legáció érkezett John Noblenak, a Testvérvárosi
Bizottság elnökének vezetésével. A vendégek Ács
Rezsõ alpolgármesterrel egyeztettek a követke-
zõ évek programjairól, és meghívták Szekszárd
város vezetõit októberi találkozóra. A megbeszé-
lés során John Noble elnök tájékoztatta a szek-
szárdi vendéglátókat, hogy a tavasszal benyúj-
tott pályázati program sikeres elbírálása révén
Szekszárd városa 10 700 euró összegû támoga-
tást nyert a hálózati kapcsolatépítésre, amelynek
következõ állomására 2011 tavaszán Down-
patrickban kerül sor.

Október 28–31. 
Horváth István polgármester, Fajszi Lajos kép-
viselõ, Csillag Balázs, a Szekszárdi Sport- és Sza-
badidõközpont igazgatója, valamint dr.
Madarassy Ágnes, a Szekszárd–Downpatrick
Baráti Társaság vezetõje vett részt a Downpatrick
városa által rendezett szakmai fórumon.

4. FACSÁD
Április 16. 
A Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság
éves közgyûlésén az elnökség beszámolt a prog-
ramokról, illetve ismertette a 2010–2011. évre
várható eseményeket. A Kaczián János elnök
vezette egyesület több szekszárdi ünnepségre is
vállalta a testvérvárosokból érkezõ családok,
magánszemélyek fogadását, és a facsádi–lugosi
ünnepségekre való kiutazás megszervezését is.

Augusztus 13–15.
– A facsádi napok keretében immáron 16. alka-
lommal a bunyaszekszárdi emléknap is meg-
rendezésre került. A vendégeket a facsádi és az
igazfalvi polgármester köszöntötte, Szekszárdot
a Horváth István polgármester vezette önkor-
mányzati delegáció, valamint a Szekszárd–
Lugos–Facsád Baráti Társaság és a Szekszárdi
Rotary Club tagjai képviselték. Városunk delegá-
ciója a bunyaszekszárdi emlékünnepség kereté-
ben avatta fel azokat az emlékoszlopokat és az
úrvacsoraasztalt, amelyek Tóthi János képvise-
lõ kezdeményezésére és Törõ György fafaragó
népi iparmûvész munkájaként készültek el.
– A szekszárdi szüreti napok programjain eb-
ben az évben is részt vettek facsádi vendégek. A
Marcel Avram polgármester és Vasile Sita al-
polgármester vezette delegációt a városházán
Horváth István polgármester köszöntötte a
szombat délelõtti polgármesteri fogadáson. 

5. LUGOS
Május 8–9.
A Szekszárdi Rotary Club és a Szekszárd–Lugos–
Facsád Baráti Társaság a helyi klub meghívásá-
ra látogatást tett Lugoson. A vendégeket Francisc

Boldea polgármester, a Rotary Club elnöke fo-
gadta. A két szervezet éves tervét, benne a szek-
szárdi képzõmûvészek kiállításának program-
ját, egyeztette.

Augusztus 13–15.
A hagyományos lugosi búcsún, majd a facsádi
bunyaszekszárdi emlékünnepségen Horváth
István polgármester, Kõvári László és Tóthi Já-
nos önkormányzati képviselõk mellett a
Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság 7 tag-
ja is részt vett az ünnepi eseményeken.
A szüreti napok programjaira Lugosról érkezõ
delegációt Francisc Boldea polgármester és
Pozsár József, az RMDSZ elnöke vezette. Szom-
bat este a Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társa-
ság látta vendégül a lugosi delegációt és megbe-
szélést folytattak a következõ évek programjáról.

Szeptember 21.
A Szekszárd–Lugos–Facsád Baráti Társaság által
2009-ben rendezett szekszárdi kiállítás viszonzá-
saként kiállítás nyílt a szekszárdi képzõmûvészek
alkotásaiból a Temes-parti lugosi Pro Arte Galéri-
ában. A megnyitón Fusz György keramikus,
szobrászmûvész, Imre Péter festõmûvész és
Adorjáni Endre szobrászmûvész képviselték a
tolnai alkotókat. A kiállítást a Heti Új Szó címû re-
gionális közéleti hetilap meleg szavakkal, rangos,
kiemelkedõ eseményként méltatta.

6. ÓBECSE
A korábbi években megalakult Potisje–Óbecse
kommunális szolgáltató vegyes vállalat, amelyben
a szekszárdi Alisca Terra Kft. 49 százalékos része-
sedéssel és a menedzsmentjogok birtoklásával ren-
delkezik, tovább folytatta terjeszkedését a vajdasá-
gi szolgáltatópiacon. 
Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatához ha-
sonlóan ezúttal is támogatói nyilatkozatot bocsá-
tott ki az év elején az óbecsei Petõfi Sándor Magyar
Kultúrkör részére a 2010 nyarán megrendezett
nyári, honismereti táborhoz, amelyre több ma-
gyar városból érkezõ diákok is meghívást kaptak.

Július 31.–augusztus 2. 
Második alkalommal rendezték meg Óbecsén a
város napját, amelyet az „egyenjogúság napja”
néven is neveznek, az ott élõ nemzetiségek egyen-
jogúságát is hangsúlyozva. Az ünnepségen Hor-
váth István polgármester és dr. Hadházy Ákos
önkormányzati képviselõ vett részt. 
A szüreti napok programjain Knézi Péter pol-
gármester vezetésével egy négytagú önkor-
mányzati delegáció vett részt, és a protokolláris
eseményeken való részvételen kívül több egyez-
tetést folytatott a gazdasági kapcsolatok és a kö-
zös kommunális cég fejlesztését illetõen.

7. RAVENNA
– Ravenna város kezdeményezésére az év elején
Szekszárd partnerséget vállalt egy, az elhanya-
golt közterületek helyreállítását, átmeneti és ál-
landó zöld területek tervezését elõtérbe helyezõ
európai uniós pályázatban, amely sikeres pá-
lyázás esetén 2010–2013 között valósulhat meg.
– A korábbi sikeres fellépésnek köszönhetõen eb-
ben az évben is meghívást kapott a Szekszárdi
Junior Stars egy ravennai fellépésre. A szek-
szárdi fiatalok ezúttal is hatalmas sikert arattak
mûsorukkal és a szervezõk ígéretet tettek a kö-
vetkezõ években való újabb meghívásra is.

8. TORNIO
– A 2009-es szüreti napokon, majd az elmúlt év
végén a szekszárdi delegáció Tornióban tett láto-
gatásának köszönhetõen újra felélénkültek a két
város közötti kapcsolatok. Ebben az évben a
szekszárdi szüreti napokra Kaarina Aho,
Tornio város képviselõ-testületének alelnöke és
Jaakko Junes, a torniói kulturális és oktatási
ügyek felelõse érkezett városunkba. A protokoll-
programokon való részvételen kívül a vendégek
Ács Rezsõ alpolgármesterrel folytattak tárgya-



2011. augusztus 21. 13
ARANYKÖNYV

lásokat, és kezdeményezték finn üzletemberek
látogatását Szekszárdon a következõ évben. A
két város között 2011-ben lesz a testvérvárosi
kapcsolat felvételének 25. évfordulója, amelynek
kapcsán – a nagy földrajzi távolság ellenére –
várhatóan több találkozásra is sor kerülhet.
– Pénteken a PTE Illyés Gyula Fõiskolai Kar ve-
zetõsége látta vendégül a delegációt, és tartott be-
mutatót a fõiskolán folyó képzésekrõl. A vendé-
gek meghívást intéztek a fõiskola részére egy
torniói szakmai látogatásra, amelynek során a
torniói fõiskola vezetõségével a jövõbeni együtt-
mûködésrõl állapodhatnak meg.

9. WAREGEM
– A korábbi évek hagyományainak megfelelõen
Waregem városa és a Waregem–Szekszárd Ba-
ráti Társaság immáron 6. alkalommal látott
vendégül közel 50 szociálisan hátrányos helyze-
tû szekszárdi tanulót a nyári szünetben. A nagy-
részt a Szivárvány Iskola és a GYIVI által kijelölt
gyermekek július 6–13. között vehettek részt bel-
giumi kiránduláson, melynek teljes költségét a
vendéglátók fedezték. A gyerekek és kísérõik a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen csalá-
doknál nyertek elhelyezést, és számos nagy él-
ményt jelentõ programon vehettek részt.
– Ebben az évben augusztus 28.–szeptember 1.
között rendezték meg belga testvérvárosunk leg-
nagyobb ünnepét, a Waregem Koerse nemzetkö-
zi lóversenyt. Városunk részérõl ebben az évben
a közelgõ önkormányzati választások miatt
nem került sor kiutazásra.
– Waregem városából ebben az évben is érkezett
testvérvárosi delegáció a szüreti napokra. Szep-
tember 17–20. között Jo Neirynck alpolgármes-
ter, Bart Kindt és Guy Adams önkormányzati
képviselõk érkeztek Szekszárdra, és a delegációk
számára szervezett fogadásokon kívül Ács Re-
zsõ alpolgármesterrel és dr. Sólyom Bódog el-
nökkel folytattak tárgyalásokat a következõ
évek programjairól, többek között a magyar és
a belga napok lehetséges folytatásáról.

EGYÉB NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:
Március 12–13. 
15 fõs önkormányzati képviselõkbõl, borászok-
ból és mezõgazdasági szakemberekbõl álló dele-
gáció utazott el a szerbiai Vrsac város meghívá-
sára. Vrsac városa Lugos testvérvárosa is egyben,
és a lugosi ünnepségek kapcsán már korábban
felvetõdött a két város közötti együttmûködés le-
hetõsége. 2009-ben Vrsac város küldöttsége járt
Szekszárdon, és kezdeményezte a borászok és
mezõgazdasági szakemberek közötti kapcsolat-
felvételt, melynek révén ebben az évben õk látták
vendégül a szekszárdi delegációt. 

Május 22.
Az EKF pécsi programja és a pünkösdi fesztivál
programsorozata alkalmából városunkba láto-
gatott az FICB Nemzetközi Borrendi Szövetség
delegációja, amely a Pécsett rendezett 46. nem-
zetközi konferencia kísérõ programjául válasz-
totta a szekszárdi látogatást. A szakmai vezetõ-
ket Horváth István polgármester köszöntötte,
majd Kõvári László, az önkormányzat gazda-
sági és mezõgazdasági bizottságának elnöke és
Módos Ernõ, az Alisca Borrend nagymestere fo-
gadta a Borkútnál. A vendégek ezt követõen lá-
togatást tettek és baráti beszélgetést folytattak
több, híres szekszárdi pincénél.
A Garay-gimnázium az ERSTE Alapítvány kör-
nyezetvédelmi programjára a kolozsvári Bátho-
ry István líceummal közös korábbi sikeres pá-
lyázatának eredményeként 12 diák és 2 tanár
látogatott az erdélyi nagyvárosba, majd hasonló
létszámot fogadtak a Garay-napok keretében. 

Május 28.–június 5.
A Nyitott Világ Alapítvány 2002 óta
Tauberbischofsheimbõl érkezõ fiataloknak szer-
vez programokat, amelyben az ország neveze-
tességeivel ismerkedtek meg.

VI. Egészségügy

Március 23.
A megyei kórház szülészet-nõgyógyászati osztálya
ambulanciája: két vizsgáló, az ultrahangszoba, a
kislabor és a várótér felújítása a Paksi Atomerõ-
mû Zrt., a Szekszárdi Szülészetért Közhasznú
és a Nyitott Szív és Szeretõ Gondoskodás alapít-
ványok támogatásával valósult meg.

Április 4.
Bali Mihály, a K&H Bank fiókigazgatója a
Gyógyvarázs-program keretében átadta a Balassa
János kórház gyermekosztályának azt a több
mint 700 ezer forint értékû mûszert, ami a légúti
megbetegedésekben szenvedõ gyerekek terheléses
vizsgálatának hatékony elvégzését biztosítja. 

Május 15.
Az ápolók nemzetközi napját konferenciával és
az ápolók elismerésével ünnepelték a megyei
kórházban. A minisztérium dicsérõ oklevelét ve-
hette át Böröcz Istvánné, a kórház gyógyszer-
tárának vezetõ asszisztense, közel 4 évtizedes
munkájáért.

Május 19.
850 ezer forint értékû nõvérhívó berendezést
ajándékozott a Balassa János kórháznak az
Oktel Kft.

Július
A szekszárdi ducitáborban 11 túlsúlyos 7 és 14
év közötti kisdiáknak nyújtottak segítséget a fo-
gyáshoz a Balassa János kórház gyermekgyógyá-
szati osztályának szervezésében. A foglalkozáso-
kat Dózsa Attiláné, a kórház konduktor
gyógytestnevelõje és Schneider Mónika, a gyer-
mekosztály fõnõvére vezette.

Július 30.
Az „Egy csepp figyelem” Alapítvány – amelyet
Erõs Antónia közismert tévés személyiség ho-
zott létre – országos programja keretében a
Garay téren végzett egészségügyi szûrést, ame-
lyen több százan vettek részt.

Szeptember 16. 
A Magyar Rákellenes Liga szekszárdi csoportja
szervezésében a városháza közgyûlési termé-
ben dr. Halász Nóra tartott elõadást „Mit ve-
szel, mit eszel?” címmel. 

Szeptember 28.
A Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egyesületé-
nek szervezésében dr. Szí Vince belgyógyász a
cukorbetegségek idegrendszeri szövõdményei-
rõl tartott elõadást.

Október
– „Életet az éveknek” program keretében a
szekszárdi idõseket ellátó szociális központ 5
nappali és 3 bentlakásos intézményébõl száz
szépkorú közremûködésével a Szent István Ház-
ban tartottak mûsoros estet az idõsek világnap-
ja alkalmából, ahol Horváth István polgármes-
ter míves serleggel ismerte el az idõsek otthonai-
ban élõk mûvészi teljesítményét.
– „Nem vagy egyedül” – így szólt a méltóság me-
zeje mozgalom idei üzenete a szekszárdi „Méltó-
sággal az út végén” Hospice Alapítvány szervezé-
sében, a Babits Mihály Mûvelõdési Házban. Dr.
Varga Éva fõorvos, az alapítvány kuratóriumá-
nak tagja, a betegeknek és a hozzátartozóknak
nyújtandó lelkisegítség-szolgálat fontosságáról
beszélt. Ezután Csillagné Szánthó Polixéna
mondott köszönetet az önzetlen segítõ munkájá-
ért. Mûsort a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Garay
János Általános Iskola és AMI tanulói adtak.
– Tizedik alkalommal rendezett emléknapot név-
adója tiszteletére a Tolna Megyei Önkormány-
zat Balassa János Kórháza. A megye egészség-
ügyi dolgozóinak ünnepnapján délelõtt az orvo-
si pályázatokra beérkezett munkák elbírálása és

díjazása történt. Ezt követõen tudományos ta-
nácskozás kezdõdött, melyen dr. med. habil.
Reuter Gábor, az ÁNTSZ Dél-dunántúli Regio-
nális Virológiai Laboratóriumának vezetõje „Ví-
rusok és az evolúció” címmel tartott elõadást. Ezt
követõen prof. dr. Ternák Gábor, a PTE ÁOK
Infektológiai Katasztrófa-orvostani és Oxyoló-
giai Intézet igazgatója, egyetemi tanár beszélt  a
hazánkba behurcolható trópusi betegségek felis-
merhetõségérõl. A Balassa-nap résztvevõi a Szent
János és Pál kápolnában ökumenikus istentisz-
teleten vettek részt, amelyen Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész hirdetett igét. A jubileumi ün-
nepség délutáni programján dr. Muth Lajos fõ-
igazgató fõorvos a kórház helyzetérõl tartott elõ-
adást, majd kitüntetéseket és kinevezéseket adott
át, s bemutatta a kórház új munkatársait. Az ün-
nepséget megtisztelte dr. Réthelyi Miklós nemze-
ti erõforrás miniszter, dr. Puskás Imre, a megyei
közgyûlés elnöke és Horváth István, SZMJV pol-
gármestere is. „Pro Sanitate” kitüntetésben része-
sült dr. Andriska István, a traumatológiai osz-
tály fõorvosa, dr. Csordás Jenõ, a gyermek-
gyógyászati osztály nyugalmazott vezetõje, dr.
Kántor János, a gyermekgyógyászati osztály
nyugalmazott gyermeksebésze és Kovácsné
Nagy Irma diplomás ápolónõ, a mûtõ- és diag-
nosztikai blokk vezetõje. Miniszteri dicséretben
részesült dr. Tánczos Rozália nyugalmazott hi-
giénikus fõorvos, Beier Matthiasné, az orvosi
könyvtár vezetõje, dr. Germánné Szellák Mari-
anna, Gyulai Miklósné élelmezési osztályvezetõ,
Lázár Lajos, az informatikai osztály mb. vezetõ-
je, Pfaffné Deli Zsuzsanna, a tüdõgondozó veze-
tõ asszisztense, dr. Wallner Tamásné dr. Parrag
Ilona Erzsébet nyugdíjas gyógyszerész, vala-
mint a CORA Kiemelt Közhasznú Alapítvány.
Balassa-díjat vehetett át Bernáthné Turányi Eri-
ka, diabetes rehabilitációs szakasszisztens, dr.
Hardicsay Klára vezetõ fõrvos, dr. Gagyi Em-
ma fõorvos, Almási Lajosné endoszkópos szak-
asszisztens, Guszt Istvánné pénzügyi elõadó, Ko-
vács Istvánné varrodai csoportvezetõ, Lászlóné
Fülöp Borbála közbeszerzési referens.

Október 4.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alap-
szervezete szervezésében a Korai felismeréssel a
rák gyógyítható címû kiállítás megnyitója kereté-
ben prof. dr. Simon Tamás, a Magyar Rákelle-
nes Liga elnökének, „A rák korántsem olyan sors-
csapás, mint ahogy az emberek tudatában él” cí-
mû elõadása hangzott el a Mûvészetek Házában.

Október 4–11.
A 20 éves Mentálhigiénés Mûhely szervezésé-
ben lebonyolított „Lélekkel a visszaúton…” cí-
mû pszichológiai kultúra hete fõ témái voltak a
párkapcsolati krízisek, a kriminalitás, a devian-
ciából való visszatérés, a börtönévek utáni mi-
nõségi élet lehetõségei, a pozitív gondolkodás ter-
jesztése. A hetet zenés meditációval egybekötött
lélekedzés zárta, amelyet Pócs Margit örömtré-
ner, a Mentálhigiénés Mûhely elnöke tartott.

Október 21.
Dr. Tóth János szülész-nõgyógyász, klinikai on-
kológus, a méhnyakrákról tartott elõadást a pol-
gármesteri hivatal közgyûlési termében, a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi Szervezetének
felkérésére.

Október 21–27.
Az egészséghónap jegyében 12-15 éves diákok ré-
szére hirdetett „Egészségnevelés és kompetencia-
fejlesztés”címmel programsorozatot a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház. Ennek keretében „Dohány-
zásprevenciós szervbemutató programot”
Laufer Éva, az ÁNTSZ munkatársa tartott. Dr.
László Eszter, az ÁNTSZ Szekszárd–Bonyhád
kistérségi tiszti fõorvosa pedig „Hogyan szórakoz-
nak a fiatalok? Alkohol és házibuli” címmel tar-
tott elõadást. Serdülõkori problémákról, életmód-
beli tanácsokat Molnárné Hahot Zsuzsanna,

az ÁNTSZ munkatársa beszélt. Az elõadások mel-
lett a Magyar Vöröskereszt közremûködésével
egészségügyi gyakorlati foglalkozások is voltak.

Október 26.
Dr. Bali Ildikó fõorvos a hepatitisrõl tartott elõ-
adást a Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egyesü-
letének meghívására, a kórház elõadótermében.

November
Randolph Westphal Szekszárdot is érintette út-
ja során. A kerékpáron utazó világjáró a rák el-
leni harcra hívja fel az emberek figyelmét. Õ ma-
ga is megküzdött e súlyos kórral. Több mûtéten
esett át. Napjainkban ötödik föld körüli útját
járva hazánkat is körbekerekezte.

November 30.
A homeopátia lehetõségeirõl tartott elõadást Bacsi
Alexandra, a Boiron Hungaria Kft. munkatársa a
Tolna Megyei Felnõtt Diabetesesek Egyesületének
szervezésében a kórház „lila” épületében.

December 15.
A Tolna Megyei ILCO Egyesület 15. évfordulós
ünnepi közgyûlésén Somogyvári Simicza Im-
re, a Magyar ILCO Szövetség elnöke és Lemle
Béláné, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának képviselõje köszöntötték a részt-
vevõket. A jubiláló egyesületet a Baja és Vidéke, a
Dombóvári és a Somogy Megyei ILCO Egyesület
elnökei is köszöntötték.   

December 
Mözsi Szabó István festõmûvész betlehemezõ kis-
fiúkat ábrázoló festményt ajándékozott a Balassa
János Megyei Kórház Gyermekosztályának.

VII. Civil szervezetek
Január–december
– A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú
Egyesület gazdag programot szervezett 2010-ben.
Fõ céljuknak a 250 éves Szent János és Pál kápol-
na felújításához az egyházközséggel közös ado-
mánygyûjtõ és ennek érdekében lezajló kulturális
programok szerepeltek. A rendezvénysorozat
szervezésében és lebonyolításában kiemelkedõ
szerepet töltött be Bacsmai László, Baka Ferenc,
Baka János, Bartók Julianna, Bíró László püs-
pök, Elekes Eduárdné, Ékes László, Frei Fe-
renc, Fusz György, Gyalog Lajos, Heimann
Zoltán, Horváth Kálmán, Lengyel Péter, Ko-
vács Józsefné, az egyesület elnöke, Nagy Janka
Teodóra, Naszladi Éva, dr. Palkóné Tucsni Ka-
talin, Prantnerné Frei Erzsébet, Ribling Fe-
renc, Takács István, Takács Istvánné.
– A Léleképítõ sorozat vendége volt januárban
FrankaDeli (Kõházy Ferenc) mûsorvezetõ,
underground hiphop elõadó, márciusban
Balczó András világ- és olimpiai bajnok, ápri-
lisban Takaró Mihály irodalomtörténész, aki
Herczegh Ferenc életmûvét méltatta. Májusban
Pap Gábor mûvészettörténész, magyarságku-
tató, aki Két életviteli modell összeütközése I. Bé-
la királyunk életében címmel fejtette ki vélemé-
nyét. A Léleképítõ õszi programja Szaniszló Fe-
renc „Helyünk itthon és a világban – a magyar-
ság lelkiállapota” címû elõadásával kezdõdött a
BMMH színháztermében. A következõ vendég
Simó József volt, aki Reményik Sándor életmû-
vérõl, költészetérõl, életérõl tartott elõadást. De-
cemberben Szvorák Katalin Liszt- és alternatív
Kossuth-díjas népdalénekes, zeneakadémiai ta-
nár szóban és dalban vallott néprõl, zenérõl, élet-
rõl, hivatásról és hitrõl.

Február–december 
Folytatta sikeres elõadás-sorozatát a Magyar
Vállalkozói Szalon. Februárban Lakner Zol-
tán a hazai pártrendszer alakulásáról, április-
ban dr. Farkas Ádám, a PSZÁF elnöke, május-
ban dr. Mezei Barna, az ELTE rektora, június-
ban dr. Palócz Éva, a Kopint Tárki Konjunktú-
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rakutató Zrt. vezérigazgatója, szeptemberben
dr. Török Gábor történész, politológus, október-
ben dr. Ángyán József államtitkár és Horváth
István polgármester, novemberben Csicsáky
Péter, a VOSZ soros elnöke, decemberben dr.
Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri
László politológus voltak a szalon vendégei a
Mészáros Borházban tartott klubesteken.

Február 21.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társas-
körben bemutatták Kirsch János diakónus „A
katedrális küszöbén” címû könyvét.

Február 23.
Balsai István, a Fidesz jogi igazgatója tartott
elõadást a Mattioni Eszter Hölgy Klub vendége-
ként a vármegyeházán, a férõhelyeknél na-
gyobb létszámú közönség elõtt.

Február 23.
A Gemenci Erdõért Közhasznú Alapítvány fotó-
pályázatán különdíjban részesült Elblinger Fe-
renc, a Garay-gimnázium tanára.

Február 26.
Megnyílt az ART ’999 Tolna megyei Képzõ- és
Iparmûvészeti Egyesület 27 alkotójának kiállítá-
sa a mûvelõdési házban.

Február 27.
Nagy érdeklõdés kísérte a Dicenty Dezsõ Kertba-
rát Kör hagyományos borversenyét, amely egy-
ben a jubiláló vincellérek versenye is volt. 150, re-
kordszámú minta érkezett. A minták alapján a
legeredményesebb termelõk Hencsik József, Tóth
József, a Bíró Pince és Karácsonyi József lettek.

Március 7.
A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egyesület meghí-
vására Mága Zoltán hegedûmûvész adott a
zsúfolásig megtelt színházteremben fergeteges
hangulatú koncertet.

Március 14–21.
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány a Sze-
génység elleni küzdelem éve alkalmából gyûjtött
150 kilogramm tartósélelmiszer-adományt osz-
tott ki a rászorulók között. 

Március 15.
A Nõk Szekszárdért Egyesület szervezésében ke-
rült sor a Feldobogott szívvel élt akkor a nemzet
elnevezésû megemlékezésre az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc jeles személyeinek
hitveseirõl. A Belvárosi kávéházban Kaczián Já-
nos tartott elõadást Hivatása: hitves címmel.

Március 16. 
Jótékonysági borárverést tartott a Szõlõ-Szem-
Mozgalom a szekszárdi tanyákért a Mészáros
Borházban. Verssel, dallal, zenével közremûkö-
dött Kis Pál Istvánköltõ és a Négy Komjáth(y)i.

Március 18.
A Szekszárdi Origami Baráti Kör papírhajto-
gatós hétvégéjére az ország számos pontjáról ér-
keztek érdeklõdõk.

Március 23.
Rendkívül sikeresnek bizonyult a Tolna Megyei
Állat- és Természetvédõ Alapítvány és a Tolnai
Népújság közös akciója, a Gazdit keresünk.

Március 26.
A Mattioni Eszter Szekszárdi Hölgy Klub Egye-
sület húsvét alkalmából mesekönyveket gyûjtött és
juttatott el az óbecsei bölcsõdéseknek, óvodásoknak.

Április 8.
Harmadik alkalommal szervezte a Platán
Nyugdíjasklub a megye nyugdíjasainak vers-
és prózamondó versenyét, amelyen 31 szépkorú
állt a mikrofon elé a költészet napján.

Április 10.
Megkezdõdött a Waldorf Négy Évszak Alapít-
vány által szervezett madárbarát park kialakí-
tása a Prantner János utcában, amelynek során
a „Szépítsük együtt Szekszárdot!” program kere-
tében 17 fát és 70 cserjét ültettek el az önkénte-
sek, a közmunkások és a Börtön a városért
program résztvevõi.

Április 13.
10 éves évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi
Nõegylet Egyesület a gimnázium dísztermé-
ben. Segítõ tevékenységük keretében az elmúlt
évtizedben több mint 2 millió 600 ezer forintot
juttattak a rászorulóknak.

Május 2.
15 éves lett a Budavári Zita által létrehozott baba-
mentõ Bölcsõ Alapítvány, amely több mint 900
várandós asszonynak nyújtott eddig segítséget.

Május 4. 
50 éves a honismereti mozgalom Magyarorszá-
gon. Az Egyed Antal nevét viselõ megyei egyesü-
let 1992-ben alakult.

Május 6.
18 szekszárdi szervezet részesült a 2 millió forin-
tos sporteredményességi alapból a városi sport-,
ifjúsági és civil szervezetek bizottsága döntése
alapján.

Május 7.
„Szép vagy, gyönyörû vagy Magyarország” cím-
mel rendezett magyarnóta-estet a színházterem-
ben a Magyarnóta-kedvelõk Baráti Köre. A telt
házas est díszvendége Máté Ottília dalénekes volt.

Május 14.
Mintegy 700-an ültek nyeregbe a 6. szekszárdi T-
Mobile kerékpárosnapon, amelyet az Ifjúsági
Unió Szekszárd szervezett.

Május 14.
25 éves lett a Platán Nyugdíjasklub.

Május 14.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Tár-
saskör hagyományos egészségügyi napját tar-
totta Szent István Házban, amely során testsúly-
, vércukor-, vérnyomás- és koleszterinmérést vé-
geztek a MESZK Pszichiátriai Tagozat dolgozói-
nak támogatásával.

Május 22.
A 12 éves Rotary Club Szekszárd a városi ön-
kormányzat és támogatások segítségével a Kál-
vária-dombon álló három kereszt áthelyezését
és restaurálását végeztette el.

Május 24.
Betegjogi konferencián mutatkozott be a Ma-
gyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszerve-
zete, amely az egészségmegõrzést, -formálást, a
felvilágosítást, az egészséges életmódra nevelést,
a prevenciót tartja legfontosabb feladatának.

Május 28.
3 éves lett az országban elsõként társadalmi vál-
lalkozásban létrehozott családbarát étterem, az
Ízlelõ.

Június 4.
Az önkéntes munka mozgatóereje a szeretet,
olyan érték, amellyel mindenki jól jár – emelte
ki Dér Miklósné, a szekszárdi Civil Kerekasztal
vezetõje az önkéntesek napján. Ezúttal is Hála
gálával és az önzetlen munka elismerésével, két
Szomjú-díj átadásával ünnepeltek. Az egyik dí-
jat Gaálné Hoffercsik Dóra vehette át, aki el-
kötelezett munkát végez az Ifjú Szív táncegyüt-
tes mûvészeti vezetõjeként, a másik kitüntetett
Kálóczi Andrea, aki több mint 10 éve áll a Rév
szenvedélybetegeket segítõ szolgálat élén.

Június 4.
A Nõk Szekszárdért Közhasznú Egyesület fi-
gyelemfelkeltés céljából sétát szervezett a mell-
rák megelõzése érdekében.

Június 21.
Telt ház elõtt zajlottak a katolikus közösségi ház-
ban a III. „Parázsló” szabadegyetem rendezvényei.

Június 25.
– Szekszárd város kábítószerügyi egyeztetõ fóru-
ma tagszervezete, az Egészségért Alapítvány el-
nöke, dr. Kis Mária Sára fõszervezésében, a Segíts
rajtam! Hátrányos Helyzetûekért Alapítvány köz-
remûködésével szervezett kábítószerellenes vi-
lágnap programjain vehettek részt az érdeklõdõk.
– E napon került sor a Szent János és Pál kápol-
na 250 éves jubileumi ünnepére, a kápolna
megáldására és a kórházkápolna szabadtéri
búcsúmiséjére. Erre az alkalomra kiadvány és
emlékérem jelent meg. 

Június 27.
Fogódzó címmel kétnapos szakmai programot
szervezett a Csiga-biga Mozgás- és Képességfej-
lesztõ Alapítvány Szekszárdon az autizmussal
élõ gyermekeket nevelõ családoknak.

Június 28.
A Rotary Club alapszabályának megfelelõen
ebben az évben is új elnököt avattak Kosztyi Já-
nos személyében.

Augusztus
Szekszárdra látogatott a magyar rotary mozga-
lom elsõ embere, a kormányzói rangot viselõ
Kercsmár András, aki üdvözölte a Szekszárdi
Rotary Club tagjainak a Munkácsy utcai csurgó
vízfolyás környezetének rendbetételére vonatko-
zó rehabilitációs elképzeléseit. 

Szeptember 15–17.
15. alkalommal rendezte meg a Szekszárd Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör szüreti felvo-
nulását és bálját. A Szent István Közösségi Ház-
ban megtartott rendezvény Antal Géza apát, a
társaskör egyházi elnöke által péntek délután be-
mutatott szentmisével vette kezdetét. A program a
régi szüreti mulatságok mintájára zajlott.

Szeptember 16.
Négy Évszak Madárbarát Parkot avattak a „Szé-
pítsük együtt Szekszárdot!” program keretében a
Prantner János és a Kisfaludy utca által határolt
területen. Megnyitó beszédet mondott Horváth
István polgármester és Óvári Gábor, a Négy Év-
szak Waldorf Pedagógiai Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke.

Szeptember 18.
A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsé-
ge harmadszor rendezte meg a Tolna megyei
speciális sportolók sport- és szabadidõnap-
ját a városi sportcsarnokban 450 résztvevõvel.
A társadalmi összefogással, támogatókkal meg-
rendezett rendezvény elérte a célját.

Szeptember 20–26.
Az állampolgári részvétel hete ünnepélyes
megnyitójára a Garay téren került sor. A hét ki-
emelkedõ eseményei keretében bemutatkoztak a
város civil szervezetei, mécsest gyújtottak a rassziz-
mus ellen, az autómentes világnap keretében ke-
rékpárversenyeket szerveztek. „Fogadd el, fogadj
el” címmel interaktív szolidaritási mûsorra ke-
rült sor. „Mi ilyen képviselõt akarunk” rendezvé-
nyen az érdeklõdõk találkozhattak a város kép-
viselõivel, képviselõjelöltjeivel. Az egyhetes ren-
dezvénysorozat záróakkordjaként átadták a la-
kosság szavazataival megválasztott „Az év kép-
viselõje 2010” címet, amelyet Csillagné Szánthó
Polixéna vehetett át. Ezt követõen galambröpte-
téssel és örömtánccal fejezõdött be a gazdag prog-
ramú, sok érdeklõdõt vonzott hét.

Október
A Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egye-
sület fennállása ötödik évfordulóját ünnepelte. A
jubileum alkalmából roma Ki mit tud népmese, il-
letve illusztrációs versenyt és népismereti vetélke-
dõt is hirdettek. Az egyesület által mûködtetett
Cinka Panna tanoda és közösségi ház negyedik
tanévét kezdte. Családi napközit mûködtetnek, s
nyaranta – ahogyan anyagi helyzetük engedi –
gyerekeket üdültetnek a Balaton partján.

Október 13.
„Takarékoskodjunk az energiával” címmel a
Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Ala-
pítvány közösségi, környezetvédelmi, nevelési
programja keretében, a természeti katasztrófák
csökkentésének napja alkalmából Baka
György szakmérnök, az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke és Gaál Zsófia környezetmér-
nök elõadását hallgatta meg a mûvelõdési ház
üvegtermében. 

Október 17.–december
„Beszéljünk róla” címmel elõadás-sorozatot indított
a Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társas-
kör. A sorozatindító elõadást „Hit és szenvedély”
címmel dr. Papp Istvánpszichiáter tartotta a Szent
István Házban. A következõ elõadást Dömösi Örs
pszichológus „Az alkohol és a drog” témában tartot-
ta. Decemberben a program keretében dr. Simon-
né dr. Gábriel Orsolya pszichiáter tartott elõadást
a depresszió és az ünnepek kapcsolatáról.

Október 18.
A Dicenty Dezsõ Kertbarát Kör szervezésé-
ben Rutka Zoltán tartott elõadást „Új borok ke-
zelése és javítása” címmel. Az összejövetel alkal-
mával vetített képekkel idézték fel „Visszakósto-
lás” címmel aradi tanulmányútjuk emlékeit.
Megbeszélték és meghirdették Márton-napi (no-
vember 11.)  programjukat és új tanulmányút-
jukat a november 27-tõl december 1-jéig tartó
budapesti újbor- és sajtfesztiválra.

Október 20.
A szekszárdi Mentálhigiénés Mûhely szervezésé-
ben a Cinka Panna tanodában a Szekszárdi
Bûnmegelõzési Szabadegyetem keretében a ro-
ma értelmiség mentálhigiénés helyzetérõl tartott
elõadást Dömötörné Solymár Orsika
romológus, a tanoda vezetõje.

Október 22.–december 3.
A novemberben másfél évtizede mûködõ Szent
Erzsébet Caritas Alapítvány 142 rászoruló
családnak az EU Élelmiszersegély-program kere-
tében több mint 3 tonna tartós élelmiszert osz-
tott ki. Decemberben a város támogatásával élel-
miszer- és ajándékcsomagokat juttatott el az ál-
taluk patronált szegényeknek, mûsorral kedves-
kedett a magányos nyugdíjasoknak. 

November 1.
Az alsóvárosi temetõ fõbejáratával szemben álló
feszület megmentésére összefogtak a Cseri János
utca lakói. A város és a mûemlékvédelem engedé-
lyével Bakó László kõfaragó állította helyre és
látta el konzerváló réteggel a szobrot. A költsége-
ket az utca lakói állták, akik november elsején
gyertyagyújtásra gyûltek össze a feszület elõtt. 

November 9.
A római Katolikus Plébánia Közösségi Házá-
ban Jelenits István piarista szerzetes, irodalom-
történész volt a Kairos Kiadó Simon Erika által
szerkesztett Miért hiszek? címû könyv- és elõ-
adás-sorozat vendége. Mohay Tamás és az elõ-
adó közös interjúkötete a helyszínen megvásá-
rolható volt.

November 9.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszár-
di Csoportja aktivistái részére tartott baráti talál-
kozót a Szekszárd Zrt. Rákóczi utcai éttermében,
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ahol báró Twickel György, a cég szõlész-borász
tulajdonosa látta vendégül a megjelenteket. Eb-
bõl az alkalomból a szekszárdi szervezet a házi-
gazdát is felvette soraiba. A szekszárdi csoport jó-
tékony célt szolgáló Erzsébet-bálját november
20-án tartotta a mûvelõdési házban.

November 9.
A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozatának rendezvényét nagy ér-
deklõdés kísérte. A mûvelõdési ház üvegtermé-
ben dr. Sima Ferenc, a szekszárdi Balassa János
kórház reumatológusa a mozgásszervi betegsé-
gek rehabilitációs lehetõségeirõl tartott elõadást.

November 11.
A program a Garay téren kezdõdött. A folytatás-
ban a Szekszárdi Origami Baráti Kör felkéré-
sére kilenc városi iskolában hajtogattak 6-7 ezer
darumadárból díszeket, füzéreket, virágokat a
Balassa János kórház gyermekosztálya számá-
ra. A darumadarakkal kívántak mielõbbi
gyógyulást a kis betegeknek. A gyermekosztály
feldíszítése alkalmával tartott ünnepségen dr.
Haag Éva alpolgármester vette át az
origamisok városnak szánt ajándékát a 4200
papírdarabból hajtogatott városi címert.

November 18.
Dr. Kiss László alkotmánybíró vezetésével a tör-
ténelemben és a jogtörténetben barangolhattak a
Szekszárdi Értelmiségi Klub és a Magyar Rák-
ellenes Liga Szekszárdi Csoportja közös ren-
dezvényén BMMH-ban. A találkozó második elõ-
adója Loksa Gábor, a Szent István Egyetem ta-
nára volt. Éghajlat, kultúra, egészség címû elõadá-
sa után a sárpilisi Gerlice Madár Hagyomány-
õrzõ Néptáncegyüttes mûsora következett.

November 19.
A szekszárdi Szent Erzsébet Caritas Alapítványjó-
tékony célú mûsoros estet rendezett a belvárosi temp-
lomban. A 15 éves fennállását ünneplõ alapítvány
estjén a Liszt Ferenc Pedagóguskórus, Kálóczi
Andrea, Müller Beáta és Németh Judit lépett fel.

November 30.
A Szekszárdi Civil Kerekasztal tagszervezetei
az Állomás Civil Közösségi Tér termében plená-
ris ülést tartottak, ahol a mandátum lejárta mi-
att új vezetõséget választottak, amelynek tagjai:
Ácsné Oláh Gabriella elnök, Farkas Gábor al-
elnök; Bosnyák Péter titkár; Dömötörné Soly-
már Orsika, Tóthi Jánosné, Mészáros And-
rea, dr. Kutas Sándor.

December
450, egyenként 2000 forint értékû tartós élelmi-
szereket, tisztítószereket tartalmazó karácsonyi
ajándékcsomagot állított össze a Máltai Szere-
tetszolgálat Szekszárdi Csoportja szegények
és elesettek számára.

December 4.
Advent a múzeumban címmel tartott családi
hétvégét a Négy Évszak Waldorf Pedagógiai
Alapítvány. A rendezvényen kézmûves-foglal-
kozások, játszóházi gyermekprogramok, hang-
szerbemutatók szerepeltek. Kiállítást rendeztek
az iskolások munkáiból, s betlehemes csoportok
bemutatkozása is színesítette a programot.
A Diákújságíró Egyesület 2010-es év diákújság-
írójává Pekoli Miklóst, a Garay-gimnázium ta-
nulóját választotta, akinek munkáit több száz
interjú, cikk közül a legjobbnak minõsítették. 

VIII. Nemzetiségek, 
etnikai kisebbségek

Március 19.
– A cigányság világnapján a Sani Luludyi
Egyesület új közösségi teret, a Cinka Panna Há-
zat nyitotta meg.

– A cigányság világnapján idén is országos ci-
gánybált rendeztek Szekszárdon, ezúttal az
Enjoy diszkóban.

Április 22.
Koch Valériára, a magyar és német kortárs iro-
dalom kiemelkedõ alakjára, mûveit felidézõ
mûsorral emlékeztek a Magyarországi Német
Színházban.

Május 20–24. 
Számtalan programot kínált a XX. alkalommal
megrendezett pünkösdi fesztivál. 8 helyszínen zaj-
lottak a bevált, színvonalas és ingyenes programok.
Számos sztárvendég érkezett, volt svábbál, jazz-
kocsma, kamarazenekari találkozó, vidám-
park, autókiállítás, kirakodóvásár. A 100 méte-
res sörsátor a Liszt Ferenc téri úttestre költözött,
az Augusz utcában kézmûvesvásár, a Korzó
parkolójában borudvar nyílt, a Prométheusz
parkban pedig a koncertek szórakoztatták a kö-
zönséget.

Május 21.
Energetikai szempontból is megújult szekszárdi
Wunderland Kindergarten épülete, amely al-
kalomból emlékezetes német–magyar átadási
ünnepséget szerveztek.

Május 21.
A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánc-
karok Országos Tanácsa által minden 3. évben
megrendezett minõsítõn a szekszárdi Mond-
schein Német Nemzetiségi Kórus Egyesület
„Kitüntetett arany” fokozatot ért el.

Augusztus 28. 
Hit, remény, szeretet címmel mutatta be a Ma-
gyarországi Német Színház Ödön von Hor-
váth 1932-es azonos címû drámájának átdolgo-
zott változatát Verena Koch rendezésében. Az
elõadást egy tanóra keretében az ország közép-
iskoláiban õszi turné keretében adják elõ.

Augusztus 28.
A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkor-
mányzatok Szövetsége a Garay János Gimná-
zium dísztermében rendezte meg gálamûsorát.
A programban közremûködött a györkönyi, a
mözsi hagyományõrzõ kórus, a németkéri
nemzetiségi tánccsoport és a nagymányoki
nemzetiségi ifjúsági fúvószenekar.

Augusztus 31.
Juliane Jung kultúrmenedzser (Németország),
aki a Külpolitikai Kapcsolatok Intézetének
(Institut für Auslandsbeziehungen) megbízásá-
ból 2 évet tartózkodott Magyarországon, átadta
hivatalát a hasonló céllal érkezõ Britta-
Alexandra Varannak. Juliane Jung kiemelt fel-
adatának tartotta a Szekszárdon mûködõ
(Deutsche Bühne Ungarn) a Magyarországi Né-
met Színház tevékenységének támogatását, a
német nyelvet oktató iskolákkal és a magyaror-
szági német fiatalok közösségeivel való kapcso-
lattartást. 

Szeptember 21.
Carlo Goldoni Mirandolina címû vígjátékának
3 nyelvû adaptációját mutatta be a Magyaror-
szági Német Színház. A darabot a berlini
Britta Schreiben rendezte.

Október 5–9.
Az I. nemzetközi színházi fesztivál Szekszárdon
a Magyarországi Német Színház rendezésé-
ben a Európa kulturális fõvárosa 2010 Pécs
program keretében valósult meg. A nemzetközi-
ség jegyében zajló rendezvénysorozat keretében
a szekszárdi társulat Görgey Gábor: Komám-
asszony, hol a stukker? címû mûvét adta elõ né-
met nyelven. Bemutatkozott a Teatrul Tony
Bulanda Targoviste (Románia) Spiró György
Takamuri de Pui (Csirkefej) román nyelvû elõ-

adásával. A Freise Theater az olaszországi
Bozenbõl érkezett. E felolvasószínház német
nyelven Tolnai Ottó: Brillant (Briliáns) címû
mûvét adta elõ. A romániai Nagyszebenbõl ér-
kezett Radu Stanca Theater Spiró György: Prah
és Csaba Miklós: Apa avagy egy gyilkosság ana-
tómiája címû darabokat német nyelven mutat-
ta be. A Bécsbõl érkezett Theatro Caprile társulat
német nyelvû elõadása Tolnai Ottó: Bácska cí-
mû mûve volt. Valamennyi elõadás magyar
szinkronnal hangzott.

IX. Egyházak
Január 17–24.
Idén is megrendezték Szekszárdon a történelmi
egyházak részvételével az ökumenikus imahe-
tet, amelynek alkalmai nagy érdeklõdés mellett
városunk lelkészeinek szolgálatával zajlottak.

Február 2.
Dr. Szíjártó István, a Százak Tanácsának ügy-
vivõje volt a Keresztény gyökerek és a boldog
magyar élet címû elõadás-sorozat elsõ elõadója,
amelyet a KÉSZ szervezett.

Május 30.
Maradjatok meg hitetekben – bátorította a szek-
szárdi református gyülekezet tagjait dr.
Bogárdi István püspök, a templom fennállásá-
nak 225. évfordulóján tartott vasárnapi hála-
adó istentiszteleten, amelyen a többi felekezet és
Horváth István polgármester is köszöntötte az
egybegyûlteket.

Június 25.
A helyreállított 250 éves Szent János és Pál kápol-
nát Bíró László tábori és Mayer Mihály me-
gyéspüspök több száz érdeklõdõ jelenlétében mi-
se keretében szentelte fel és adta át újra a szek-
szárdiaknak. Az Alsóvárosi Római Katolikus
Közhasznú Egyesület fáradhatatlan ügybuz-
góságának köszönhetõen készült el pályázatok-
ból, jótékonysági estek és árverések bevételeibõl,
számosan saját és anyagáron végzett munká-
val segítették a felújítást.

Július
A szekszárdi katolikus egyházközösség egyház-
megyei kitüntetést adott Frank Editnek, dr.
Papp Istvánnak, Endrõdi Istvánnak és
Buzás Jánosnak. A kitüntetéseket Bacsmai
László plébános adta át, megköszönve az egy-
házért végzett odaadó munkájukat.

Július 11.
A holokausztra emlékezett a szekszárdi zsidóság. A
helyi izraelita közösség elnöke, Friedmann Ta-
más tartott köszöntõt. Beszédet mondott Horváth
Istvánpolgármester és Izrael budapesti nagykövet-
ségének munkatársa, Benny Sharoni. Istentiszte-
letet Schönberger András pécsi fõrabbi celebrált a
Mûvészetek Házában, a volt zsinagóga épületében.

Szeptember 14.
A Kairos Kiadó „Miért hiszek?” elõadás-soroza-
tának keretében a Katolikus Plébánia közösségi
termében Császár Angéla színmûvész elõadó-
estjére került sor. A beszélgetõtárs, a sorozat szer-
vezõje, Simon Erika volt. Október 12-én a soro-
zat keretében Kellermayer Miklós sejtkutató
volt a vendég. Elõadását Igazság az Igazságról
címmel tartotta.

Október
Lemle Zoltán: A lélek oxigénje címû prédikációsköteté-
nek bemutatójára került sor a Garay-gimnázium
dísztermében. Az esten köszöntõt mondott Csillag-
né Szánthó Polixéna, a Szekszárd MJV mûvelõdési
és oktatási bizottságának elnöke. Kezdõ áhítatot tar-
tott Rácz József lelkipásztor, a Tolnai Református
Egyházmegye esperese. Közremûködött Kubanek
Miklós tanár, újságíró, Németh Judit elõadómû-
vész, Kövecses Kamilla tanuló, Tillai Timea ének-

mûvész, Lozsányi Tamás orgonamûvész, vala-
mint a szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református
Együttes Naszladi Judit vezetésével.

Október 25.
Bíró László püspök tartott szent misét a belvá-
rosi templomban valamennyi szekszárdi és al-
sóvárosi elhunyt hozzátartozó lelki üdvéért. A
misét a Szekszárd Alsóvárosi Római Katoli-
kus Közhasznú Egyesület szervezte.

December 4.
Adventi zenés áhítatot rendeztek a Szent János
és Pál kórházkápolnában. Közremûködött az
Ungaresca Consort. Mûsorukat az ünnepkör-
höz kötõdõ énekkincsbõl állították össze. A ren-
dezvényen a Szekszárd Alsóvárosi Római Kato-
likus Közhasznú Egyesület adományokat gyûj-
tött a kápolna javára.

X. Sport
Január 19.
Rekordot döntött a résztvevõk száma a 11.
Bartina teljesítménytúrán.

Február 13.
27. alkalommal rendezték meg a kézilabdás
nosztalgiakupát az egykor aktív sportolók rész-
vételével.

Február 23.
UKSE-gyõzelemmel zárult az I. Intersport Kupa
nõi felkészülési torna a palánki sportcsarnok-
ban.

Február 25.
A szerbiai Zomborban rendezett nemzetközi
karateversenyen a szekszárdi Gombos Péter
formagyakorlaton arany-, küzdelemben ezüst-
érmet szerzett, míg Szarka Dávid 2. és 3. helyet
szerzett.

Március 6.
Bezárt a Szekszárdi Víz- és Csatornamû Kft. ál-
tal felállított és üzemeltetett jégpálya, amelyet a
szezonban 12 ezer látogató vett igénybe.

Március 20.
A dobó és fedett pályás országos bajnokság után-
pótlás-korosztály versenyén Vass Kata, az AC
Szekszárd magasugrója 150 centiméteres egyé-
ni csúccsal gyõzött a 13 évesek között. A 15 éve-
sek között Pintér Péter bronzérmes lett.

Március 22.
Jaross Gábor nyerte a Prince Kupa felnõtt férfi
fedett pályás országos teniszbajnokságot.

Március 27.
Budapesten, a serdülõ országos diákolimpián
Mátics András judo sportág 40 kg-os, Lovász
Bálint 55 kg-os kategóriában elsõ helyet szerzett.

Április 9.
A Gemenc Judo Klub versenyzõi, Mátics Balázs
és Lovász Bálint az „A” korcsoportos diákolim-
pián a dobogó csúcsára jutottak.

Április 28.
Horváth István polgármester ünnepélyesen át-
adta a Szekszárd város legeredményesebb
sportegyesülete díjait. Eredményeik alapján 18
sportegyesület részesült a megtisztelõ díjazásban: 
Rádió Klub Szekszárd, Gemenc Judo Club Egyesü-
let, Kosárlabda Sport Club Szekszárd, Szekszárdi
Utánpótlásnevelõ Football Club, UKSE Szekszárd,
Fáklya SE, Szekszárdi Kerékpáros SE, Szekszárdi
Szabadidõs Kerékpáros Egyesület, Embusen Kara-
te SE, Atlétikai Club Szekszárd, Óceán Könnyûbú-
vár Kiemelten Közhasznú SE, IPPON Karate SE,
Fekete Gólyák KC, Szekszárd Asztalitenisz Club,
Hikari Aikido Egyesület, Alisca Nyilai Egyesület,
Szenior Atlétikai Club, Dynamic Triatlon Club.
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Május 1.
Sportmajálist rendezett Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a Babits Mihály Mûve-
lõdési Ház és Mûvészetek Háza a Prométheusz
parkban és környékén, valamint a Városi
Sport- és Szabadidõközpont mûfüves labda-
rúgópályáin és csarnok küzdõterén, edzõterme-
iben. A programokat a szórakoztató egyéb ren-
dezvények mellett 4 éve színesíti a Domaine
gróf Zichy futófesztivál, amely idén kísérõ ren-
dezvényt is kapott az I. borvidék félmaraton
futóverseny képében, a Kadarka Futóklub és
a Pont-E Alapítvány rendezésében.

Május 8.
30. alkalommal rendezték meg a nemzetközi ext-
rém sportnapot, ezúttal a Szekszárdi Extrém SE,
amelyen a legtöbb díjat sikerült itthon tartani.

Május 9.
Bronzérmet szerzett az UKSE Szekszárd
Tolnatej korosztályos kézilabdacsapata a Gyõr-
ben megrendezett országos serdülõ bajnoki dön-
tõben.

Május 14.
Ezüstérmet nyert a Harsányi Mária vezette
szekszárdi KSC serdülõ-kosárlabdacsapata a
kecskeméti országos bajnokság döntõjén.

Május 15.
Az NB I/B-s nõi kézilabda-bajnokság utolsó
fordulóján az UKSE Szekszárd 22. gyõzelmét
aratta.

Május 19.
Szekszárd város önkormányzata Asztalos Ad-
rienn sport- és ifjúsági referens szervezésével a
XIX. alkalommal adott otthont a kihívás nap-
ja rendezvénynek. A szekszárdi büntetés-végre-
hajtási intézet õrei és rabjai, valamint
Kaponya László néptáncoktató is csatlakoztak
a kihívás napjához. A város 7. alkalommal
nyerte el kategóriájában a legsportosabb
város címet.

Május 19.
A junioroknál Ohn Kinga, az AC Szekszárd kö-
zéptávfutója teljesített leggyorsabban, és ezzel
megvédte címét a 10 ezer méteres bajnokságon
Pasaréten.

Május 22.
Zsigmond Elõd Zsolt 3000 méteres akadályfu-
tásban 9:51 perces eredménnyel elsõ helyezést ért
el az országos egyetemi és fõiskolás bajnokságon.

Május 24.
3 ország részvételével tartották Szabadkán az
íjászversenyt, amelyet Balogh László, Bükszegi
Norbert és Domonkos Erzsébet kategóriájában
megnyert.

Május 25.
Bronzérmet szerzett az UKSE-Tolnatej csapata
az országos serdülõ-bajnokságon.

Május 25.
Bokros Valentin, az Unió Boksz Team Szek-
szárd 63 kg-os versenyzõje megnyerte a Dombó-
váron tartott nemzetközi tornát.

Június 4–7.
A Baka István Általános Iskola 4. osztályos tanu-
lója, Valkay Tamás 60 méteres síkfutásban di-
ákolimpiai bajnoki címet szerzett, a 6. osztályos
Takács Zoltán pedig 165 centivel magasugró-
bajnok lett korosztályában.

Június 12.
Sorrendben a 14. OTP Junior Adidas Streetball-
fesztivált rendezték városunkban. A magas szín-
vonalú rendezés igen nagy számú közönséget,
90 csapatot és sok játékost vonzott.

Június 18.
Rengeteg érdeklõdõt vonzott a szekszárdi Street
Kart gokartshow. A kis jármûveket ki is lehetett
próbálni.

Június 26.
– Az Alisca Nyilai Íjászegyesület tagjai az
ópusztaszeri minõsítõ versenyen: Horváth Tibor
aranyérmet, Piros Roland, Bükszegi Norbert,
Viktor Dela Momade ezüst-, Domonkos Erzsé-
bet és Balogh László bronzérmet szereztek.
– Ugyanott futásíjász minõsítõn ifj. Horváth
Tibor arany-, Domonkos Erzsébet, Piros Ro-
land és Bükszegi Norbert ezüstérmet szerzett.

Június
Országos diákolimpiai bajnokot ünnepeltek a
Baka István Általános Iskolában. Valkay Ta-
más, az iskola 4. osztályos tanulója három tusá-
ban nyert Tatán, majd hamarosan a Varsóban
megrendezett nemzetközi gyermek atlétikai ta-
lálkozón is bizonyította rátermettségét, a dobo-
gó második fokára állhatott.  
Gombor Péter, az Ippon Karate szakosztály
tagja a szabadkai Balkán-bajnokság Európa-
kupa-versenyén kumite kategóriában bronzér-
met szerzett.
Az íjász Európa-találkozón Szekszárdon 6 ország
252 versenyzõje közül Domonkos Erzsébet, Piros
Roland, Bükszegi Norbert, Dudás József,
Gaszler Viktóriaés Till Jánosaranyérmet szerzett. 

Július
Illés Roland, a Szekszárdi Szent József Katoli-
kus Általános Iskola 5. osztályos tanulója gerinc-
sérülését hosszas egészségügyi kezelés követte.
Gyógyulását a rehabilitációs gyógyúszás is segí-
tette, Deli János testnevelõ tanár hozzáértésének
eredményeként. Mindezzel függ össze, hogy elju-
tott a sérültek részére Moszkvában rendezett The
World Childrens Winners Games versenyre, ahol
33 méteres medencében aranyérmet nyert.

Július 2–3.
A Szekszárdi Szabadidõs Kerékpáros SE szerve-
zésében nagy sikerrel zárult a 2010-es, 36. Ge-
menci Nagydíj. A nagydíj két szakaszából az el-
sõ napi 122 kilométer, a második napi a Garay
tértõl a Kálváriáig tartó 2 kilométeres hegyi
egyenkénti idõfutam volt. A nagydíj elsõ és má-
sodik szakaszát is a szekszárdi Ivanics Gergely
nyerte, s így az összetett gyõzelem is az övé lett.
Szeghalmi Bálint az elsõ napon a hatodik, a
másodikon a harmadikként ért célba, így lett
összetettben az ötödik hely az övé. A csapatver-
senyben a szekszárdiak elsõ csapata második, a
második csapata pedig az ötödik helyen végzett.
A nagydíjjal egy idõben bonyolították le a 7. Sa-
jó Péter nemzetközi kerékpáros emlékver-
senyt is, amely az egyik legrangosabb utánpót-
lásverseny.

Július 3.
– A grazi nemzetközi versenyen 1500 induló kö-
zül súlycsoportjában Ács Balázs, Mátics And-
rás, Lovász Bálint elsõ lett, a Gemenc Judo Klub
az egyesületi rangsort vezeti. Edzõk: Szepesi Jó-
zsef, Patyi Károly, Szepesi Dávid.
– Az utánpótlás atlétikai országos bajnokságon
Zsigmond Elõd Zsolt szoros küzdelemben 2.
helyen végzett 3000 méteres akadályfutásban.

Augusztus
– A grazi nemzetközi tornán, melyen 25 ország
1500 versenyzõje vett részt, a Gemenc Judo Klub
versenyzõi közül Ács Balázs, Mátics Andrásés Lo-
vász Bálint is megnyerte súlycsoportja küzdelmét.
– A tíz év után újra az NB I.-be került szekszárdi
nõi kézilabdacsapat, a világsztárokat felvonulta-
tó Gyõr együttesével játszotta elsõ mérkõzését.
Kovács Jakab vezetõedzõ fiatal együttesének
ugyan nem sikerült megszorítania a Rába-par-
tiakat (eredmény 21:42), de küzdeni tudásból ki-
tûnõre vizsgáztak.

– Bakó Zoltán, az AC Szekszárd versenyzõje –
szakági edzõje Takács László – 63,53 méterrel
megyei csúcsot dobott gerelyével, majd az U23-as
országos bajnokságon ezüstérmes lett.

Augusztus 21–22.
A horvátországi Bjelovárban rendezték az íjász-
Európa-sorozat harmadik állomását. A hét or-
szág íjászait felsorakoztató rangos mezõnyben
Magyarországot 15 versenyzõ képviselte, köztük
az Alisca Nyilai hat sportolója. A szekszárdiak si-
keresen szerepeltek. Piros Roland és Viktor Dela
Monade arany-, ifj. Horváth Tibor ezüst- és
Bükszegi Norbert bronzéremmel térhetett haza.

Szeptember
A Gemenc Zrt. a szeptemberi hétvégeken felnõt-
tek és gyerekek részvételével szervezett kerékpá-
ros- és lovaskocsi-túrákat. A világrekorder gím-
szarvasok hazájába túravezetõk kíséretében ta-
pasztalhatták meg a kirándulók a szarvasbikák
bõgésétõl zengõ erdõ különös hangulatát.

Szeptember 10–11.
A Városi Sport- és Szabadidõközpont és a Sport-
élmény Alapítvány szervezésében került meg-
rendezésre elsõ alkalommal a nagy sportágvá-
lasztó. Ennek keretében félszáznál is több moz-
gásforma mutatkozott be a közel kétezer részt-
vevõ elõtt. A rendezvény célja az volt, hogy minél
többekben ébresszen kedvet a sportoláshoz. Pén-
teken a gyerekeké, szombaton a családoké volt a
sportcsarnok.

Szeptember 25.
A diák „A” országos judobajnokságon Petõ Ré-
ka elsõ helyet szerzett. Edzõje Szepesi József.

Október
– Gujás Bencze, Hága Krisztián és Németh
Zoltán összeállítású junior-korosztályú csapat
tízpróbában Budapesten, a Puskás Stadionban
megrendezett összetett országos bajnokságon
versenyzett. A szekszárdi AEK SE sportolói közül
egyéniben Hága Krisztián harmadik lett.
– Schneider Gábor, a Szekszárdi Szabadidõs Ke-
rékpáros Egyesület edzõje szenior versenyzõként
2005 után másodszor, 2010-ben is meg tudta
nyerni a dobogókõi országos hegyi bajnokságot.
– Az Európa-bajnok, õcsényi születésû Orsós
Zsolt, vak sportoló, saját élettörténetét és sikereit
felelevenítve hívta fel az I. Béla Gimnáziumban
tett látogatása alkalmával a középiskolások fi-
gyelmét egymás elfogadására, a segítségadás le-
hetõségeire, a küzdeni akarásra. Orsós Zsolt a
szolidaritás nagyköveteként a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium „A szolidaritás ránk rótt köte-
lesség” programja keretében járt Szekszárdon.
Az eseményen részt vett Horváth István polgár-
mester is. A foglalkozás befejezéseként a diákok
csörgõlabdáztak a vendéggel.
– Hudanik Antal, a Szekszárdi RK sportolója a
világbajnokság után az Európa-bajnoki címet is
megnyerte a lengyelországi rádió-gyorstávírász
versenyen a 40 és 50 közöttiek gyakorlati ver-
senyszámában, s emellett még egy bronzérmet
is hazahozott. 

Október 10. 
Hét aranyéremmel tért haza a szekszárdi Kajak-
Kenu Sportegyesület 16 versenyzõje az 5 egyesü-
let részvételével zajlott Kanizsa-kupáról. Az ara-
nyak mellett számos helyezés jutott a tehetséges
fiatal csapatnak. Kiemelkedõ teljesítményt nyúj-
tott Poszpits Viktória és Mercz Marcell, akik
két távon is elsõ helyen értek célba. A csapat felké-
szítõ edzõje Fenyvesi Judit és Jámbor Attila.

Október 16.
Az Ifjúsági Unió Szekszárd csoportja egyéni és
csapat természetjáró tájékozódási túraversenye-
ket rendezett a Sötétvölgyben. Ekkor került fel-
avatásra a Sötétvölgy-Húshagyó-domb tájfutó-
térkép.

Október 24.
Az aliscás íjászversenyzõk közül a 24 gumihab-
cél leküzdését sikeresen teljesítve Domokos Er-
zsébet, Balogh László, Piros Roland és Till Já-
nos arany-, Gaszler Viktória ezüstérmet nyert
a paksi Celõke Íjászegyesület által Cseresznyés-
pusztán rendezett viadalon, amelyen 140 ver-
senyzõ vett részt. 

Október 30.
Két szekszárdi futó, Kárpáti József és Márkus
István is teljesítette a 12 000 résztvevõvel induló
legendás Athén–Marathont. A verseny ünnepé-
lyességét meghatározta, hogy azt a marathoni
gyõzelem 2500 éves évfordulója alkalmából ren-
dezték meg. 

November
Horváth Ferenc személyében szekszárdi elnököt
választott a VOSZ Szekszárdi Sportvállalkozási
Szekciója. A városi szekció megalakulásának kez-
deményezõje a Vállalkozók és Munkáltatók Orszá-
gos Szövetségének Tolna Megyei Elnöksége volt. 
Öt korosztályban 194 úszó, 18 csapat (ebbõl 5
szerb és a törzsgárdistának számító szlovák
Trnava) több mint egy tucat egyesület képvisele-
tében randevúzott a 31. Sipos Márton nemzetkö-
zi úszóversenyen a szekszárdi fedettben. A haza-
iak jól szerepeltek.

November 14–15.
A Szekszárdon rendezett serdülõ és egyéni csa-
patbajnokságon, egyéniben Ács Balázs (36 kg-
ban) és Lovász Bálint (60 kg) egyaránt meg-
védte 2009-ben szerzett elsõ helyét. A csapatban
sorozatban harmadszor elsõ Gemenc Judo Klub
edzõi: Szepesi József, Patyi Károly, Szepesi
Dávid.

November 27. 
Ingyenes belépéssel nyílt meg a jégpálya. Büfé,
programok, korcsolyabérlés és bérleti kedvezmé-
nyek várták a szép számú érdeklõdõt. 

November 28. 
Közel háromszázan léptek tatamira a Szekszár-
don megrendezett serdülõ és junior országos
bajnokságon, amelynek házigazdája a helyi
dzsúdóklub volt, Szepesi József vezetõ edzõ irá-
nyításával. A szekszárdiak közül Ács Balázs
(36 kg) és Lovász Bálint (60 kg) aranyérmet
nyert. Csapatként is a legjobb a Gemenc Judo
Klub lett.

Baka István Általános Iskola 
– A „Clark Ádám Flottilla” csapata (Keszthelyi
Renáta, Mózsik Zsolt, Takács Bendegúz,
Mózsik Zoltán, Zádori Enikõ) a magyar gyer-
mek- és ifjúsági flotta XXVII. országos versenyén
I–III. helyezést ért el. 
– Valkay Tamás Tatán az országos diákolimpi-
án háromtusában, távolugrásban, kislabdahají-
tásban bajnoki címet szerzett. Varsóban nem-
zetközi versenyen 60 méteren II. helyet szerzett.
– Sárecz Márton a serdülõ B diákolimpián csel-
gáncs-sportágban (57 kg) országos II. helyezést
ért el. 
– Antal Bíborka a rádiós tájékozódási futó or-
szágos bajnokságon N19 kategóriában egyéni
II. helyezést ért el. 
A Hikári Aikido Egyesület versenyzõi számos
hazai és nemzetközi versenyen szerepeltek si-
kerrel: Gyalus Bence brazil jiu jit su sportágban
30 kg-os kategóriában magyar bajnoki címet
szerzett, és megnyerte a horvát nyílt nemzeti baj-
nokságot. Bogáncs Bence 50 kg-os kategóriá-
ban lett magyar bajnok, és a FILA Grappling
magyar bajnokságon és a korosztályos világbaj-
nokságon második helyet szerzett. Bogáncs
Gergõ 65 kg-ban országos második helyezett,
Lekics Jenõ FILA Grappling ob elsõ helyezettje.
Tóth Máté 75 kg-ban országos bajnok. Szõts
Gábor a 2010. év veterán magyar bajnoka No gi
kategóriában FILA Grappling ob 75 kg abszolút
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harmadik helyezettje. Ez utóbbiban kétszeres vi-
lágbajnok, amelyet a horvátországi Dakovoban
szerzett 75 kg gi és no gi kategóriákban.

Az I. Béla Gimnázium 
– VI. korcsoportos fiúcsapata (Rigó Attila, Zá-
kányi Tamás, Bézsenyi Gergely) a duatlon-di-
ákolimpia országos döntõjében I. helyezést ért
el. Felkészítõ tanár: Ruip László.
– Az I. Béla Gimnázium fiúcsapata (Bézsenyi
Gergely, Németh Zoltán, Rigó Attila, Ganczer
Péter) az országos diákolimpián 4x100 m-es
váltófutásban III. helyezést ért el. Felkészítõ ta-
nár: Ruip László.
– Partos Dávid, Korcsmár Balázs a diákolim-
pia országos döntõjén tenisz-sportágban III. he-
lyezést ért el.
– Az I. Béla Gimnázium VI. korcsoportos lány- ké-
zilabdacsapata a diákolimpia elõdöntõjében III.
helyet szerzett. Felkészítõ tanár: Vecsési Klára.
– Az I. Béla Gimnázium csapata (Sümegi Ba-
lázs, Szabó György, Fehér Balázs, Hómann
Dániel) a megyei katasztrófavédelmi versenyen
II. helyezést ért el.

A Garay János Általános Iskola
és AMI 
tanulói sporteredményei:
– Molnár András: judo diákolimpia III. hely
– Gayer Rebeka: aerobikverseny – megyei és te-
rületi I. hely
– Almási Richárd: nemzetközi és országos
íjászverseny II. hely
– Nagy Barbara: megyei mezei futóverseny II. hely
– Szabó Janka: megyei atlétikai bajnokság (kis-
labdahajítás) megyei III. hely
– Purgel Fanni, Szabó Izabella: megyei atléti-
kai bajnokság egyéni összetett II. és III. hely
– Gyenes Rebeka: országos kerékpáros-diák-
olimpia V. hely, ennek megyei döntõjén I. hely
– Molnár András: cselgáncs országos diákolim-
pia III. hely
– Ficza Ferenc: autóversenyzõ: Suzuki Európa-
bajnokság II. hely, országos gyorsasági bajnokság
I. hely, Material Kupa III. hely, Hungaroring II.
hely

Az iskola kézilabdacsapata a diákolimpia me-
gyei és országos elõdöntõjén egyaránt II. helyet,
öttusacsapata a megyei atlétikai bajnokságon
III. helyet szerzett.

XI. Díjak, elismerések
Február 17.
Elismerésben részesült a Honvéd Hagyomány-
õrzõ Egyesület szekszárdi szervezete az isme-
retlen katonák azonosításáért.

Április 23–24.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2009. év-
ben bûnügyi, illetve közrendvédelmi szakterületen
végzett kiemelkedõ munkájuk elismeréseként dr.
Pakulár Károly és Elmauer Szilárd rendõr õr-
nagyoknak az „Év Rendõre” kitüntetõ címet ado-
mányozta. A kitüntetéseket a rendõrség napján
Horváth István polgármester és dr. Varga Péter
ezredes, városi rendõrkapitány adta át. Ugyanek-
kor Márta Norbertszázados dicséretben részesült.

Április 30.
A Garay-gimnázium tanára, László Lászlónékap-
ta 38 éves oktató-nevelõi tevékenységének, munka-
szeretetének, igényességének, példaértékû pontossá-
gának elismeréseként a „Jövõ nemzedékért” Alapít-
vány Wigand János-díját, amelyet a ballagási ün-
nepségen az alapító, dr. Ótós Miklós és az iskola
igazgatója, Heilmann Józsefné adott át. 

Május 2.
Szekszárd MJV Közgyûlése 2009. évben tûzvé-
delmi szakterületen végzett kiemelkedõ munká-
jának elismeréseként Horváth Attila tûzoltó-

századosnak az „Év Tûzoltója” kitüntetõ címet
adományozta. A díjat június 11-én Kõvári
László bizottsági elnök nyújtotta át.

Június 5.
A megyei könyvtárban a Csányi László-díjat
Ihárosi Ibolya, a Tolnai Népújság újságírója, va-
lamint irodalomszervezõ munkájáért Gacsályi
József költõ-író vette át dr. Pálos Miklóstól, a
TMÖK alelnökétõl, a bírálóbizottság tagjától.

Július
Mónusné Hazafi Zsuzsannát a VIII. háziorvo-
si körzet ápolóját, a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozók Tolna Megyei Szervezete Semmelweiss-
napi oklevéllel tüntette ki.

Augusztus 20. 
Bíró László, szekszárdi származású tábori püs-
pök celebrált szentmisét a belvárosi templom-
ban Szent István-napi városi ünnepi rendez-
vénysorozat keretében. A szertartás végén Balá-
zsi Zoltán református lelkész és Bacsmai Lász-
ló plébános  társaságában  megszentelte  az új
kenyeret, amelyet az Ifjú Szív Német Nemzetisé-
gi Táncegyüttes és a Bartina Néptáncegyüttes fi-
ataljai vittek az ünnepi közgyûlés helyszínére, a
Mûvészetek Házába. Ünnepi beszédet Horváth
István polgármester mondott, majd a közgyûlés
által adományozott elismeréseket adott át. Az
ünnepi mûsorban fellépett a Csurgó zenekar,
a Gárdonyi Zoltán Református Együttes, a
Szekszárdi Kamarazenekar, Csötönyi Lász-
ló versmondó, Dimén Ervin és Vivien ének,
Karácsonyiné Müller Beáta ének, Lozsányi
Tamás orgona, Ágotha Zoltán hegedû, Schöck
Gyula Csanád ének, Balogh Nóra próza. 
Az államalapítás évfordulóján Horváth István
polgármester itt adta át a lakosság, a civil szerve-
zetek által javasolt és a közgyûlés által adomá-
nyozott díjakat, elismeréseket. Városunk fejlõdé-
séért végzett kimagasló munkája elismeréseként
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet kapott:
– Bíró László (Szekszárd, 1950) tábori püspök,
aki a gyõri bencés gimnáziumban, majd a Hit-
tudományi Fõiskolán tanult. 1974-ben Szekszár-
don szentelték pappá. Mágocsi, szigetvári szolgá-
latát követõen, 1989-tõl a pécsi székesegyház plé-
bánosa volt, 1990-tõl püspöki bírósági helynök,
1991-tõl mesterkanonok, 1994-tõl teológiai ta-
nár lett. 1994-tõl címzetes püspök és Kalocsa-
Kecskemét segédpüspök. 1995-tõl a Budapesti
Központi Papnevelõ Intézet rektora és az Egyete-
mi Templom igazgatója. 2009-tõl tábori püspök.
– Földesi Lajos (Paks, 1954) a Szekszárdi Kama-
razenekar mûvészeti vezetõje. A Pécsi Zenemûvé-
szeti Konzervatórium elvégzése után a Liszt Fe-
renc Zenemûvészeti Fõiskolán szerezte meg hege-
dûmûvészi diplomáját, amely intézménynek
1982-tõl hegedûtanára, majd a hegedû tanszék
docense. 1984-tõl a Szekszárdi Kamarazenekar
alapító mûvészeti vezetõje, amely a mai napig a
régió egyetlen kamarazenekaraként a kulturális
élet meghatározó szereplõje. Ugyanebben az év-
ben késõbbi feleségével, Kocsis Andreával megala-
kították a Budapesti Hegedû-hárfa Duót, amely
néven Európa számos országában hangverse-
nyeztek. 1989-tõl öt éven át alapító tagja a Buda-
pesti Haydn Vonósnégyesnek, majd 1994-ben
megalapítója az Instrumenta Nova Kamarazene-
karnak. Fenti együttesekkel 2 DVD-je és 13 CD-je je-
lent meg. Földesi Lajos közremûködésével a Kama-
razenekar számos címet és elismerést ért el, több
tévé- és rádiófelvételen szerepelt, egy DVD-t, két
önálló és két koncertfelvételes CD-t jelentetett meg.
– Pék Jánosné (Szekszárd, 1948) népmûvelõ,
igazgatóhelyettes, aki a magyar–rajz szakos
diploma megszerzése után 1970-ben, az akkor
megnyíló, Babits Mihály Mûvelõdési Központ-
ban kezdte meg munkáját. Néhány évnyi kitérõ-
tõl eltekintve mindig a mûvelõdési házban dol-
gozott, volt csoport- és osztályvezetõ, szakmai ve-
zetõ, 2003-tól pedig az intézmény igazgatóhe-
lyettese. Munkavégzését az igényesség, a pontos-

ság és a példaértékû megbízhatóság jellemezte.
Kommunikatív, empátiás képességével rendkí-
vüli kapcsolatrendszert tudott kiépíteni, melyet a
tõle megszokott nagyfokú felelõsségtudattal az
intézmény általános menedzselésére fordította.
Munkatársaival szemben a megbízhatóság, a
segítõkészség és megkérdõjelezhetetlen jóindulat
jellemezte. Tíz éven át a Munkaügyi Döntõbi-
zottság elnökeként, 7 évig a KPVDSZ Megyei Bi-
zottsága tagjaként, 10 évig pedig az intézményi
KT elnökeként dolgozott. 

Szekszárd MJV Közgyûlése a városért vég-
zett kiemelkedõ jelentõségû tevékenységé-

nek elismeréseként 
Közjóért díjat és a vele járó emlékplakettet
adományozott:
– Dr. Sík Erzsébet (Szekszárd, 1945) osztályve-
zetõ fõorvosnak, aki a Garay János Gimnázi-
umban érettségizett, majd 1969-ben Pécsett sze-
rezte orvosi diplomáját. Pályáját a Tolna Megyei
Kórház Ideggyógyászati Osztályán kezdte, ké-
sõbb három szakterületen is szakvizsgát tett. A
radiológiai osztályon közel 3 évtizede dolgozik,
1999 óta osztályvezetõ fõorvos, 2000 óta pedig
megyei radiológiai szakfõorvos. A Pécsi Akadé-
miai Bizottság tagja, számtalan továbbképzés
és kongresszus szervezõje, illetve aktív résztvevõ-
je. Szakmáját hivatásának, élete értelmének te-
kinti, figyelme középpontjában mindig a beteg,
illetve a segítségre szoruló ember áll. Munkahelyé-
hez, szülõvárosához, és az itt élõ emberekhez is
szeretetteljes kapcsolat fûzi. Alig van városlakó,
akit személyesen ne ismerne, a településhez való
hûsége, lokálpatriotizmusa minden megnyilvá-
nulásából kisugárzik.
– Rühl Gizellának, aki 1989-tõl a Terra Kft. tag-
jaként banki szoftverek fejlesztésében mûködött
közre, majd cégük elsõk között indított internet-
szolgáltatást. Nevéhez fûzõdik a TolnaArt néven
mûködõ mûvészeti portál, amely a megye kép-
zõ-, nép- és iparmûvészeit mutatja meg a nagy-
világnak. 2003-tól magángalériát üzemeltet,
majd 2004-tõl az MKB Bankkal a TolnaArttal, a
Jantner-fotóval létrehozták és ma is mûködtetik
a Garay Kapualj Galériát.
– Sas Erzsébet (Alsónána, 1946) három évtize-
den keresztül volt a szekszárdi városháza anya-
könyvvezetõje. Munkáján keresztül kapcsolat-
ba került a város lakóival, ügyeiket empátiával,
magas szakmai elhivatottsággal végezte. Ennek
elismeréseként 1995-ben – állami anyakönyvve-
zetés centenáriumán – a Belügyminisztérium
javaslatára a megyében egyedüli anyakönyvve-
zetõként kapta meg a Magyar Köztársaság elnö-
kének ezüst érdemkeresztjét. 
Anyakönyvvezetõi hivatásával egyidejûleg új-
ságíróként is ismertté vált. Vezetõje a számos ka-
ritatív feladatot megvalósító „Segítõ Kezek” Nõi
Egyesületnek. Egész munkásságát az empátia, a
jó kapcsolatteremtõ készség, az örök emberi ér-
tékek bemutatása jellemzi. 
– Kis Pál István (Budapest, 1951) író, költõ, az
I. Béla Gimnázium tanára. 1979-ben szerzett az
ELTE BTK-n magyar nyelv és irodalom szakos ta-
nári, illetve népmûvelõi diplomát. 1984-ben köl-
tözött Szekszárdra, a mûvelõdési ház vezetõje-
ként bekapcsolódott a város és megye kulturális
közéletébe, amelynek azóta is ismert és elismert
szereplõje. Nevéhez fûzõdik a Szekszárdi Vasár-
nap elindítása, a Szekszárdi Városi Televízió in-
tézményesítése, valamint könyvei mellett a város
és a megye számos jeles írójáról, mûvészérõl és
tudósáról, például Mészöly Miklósról, Szakály Fe-
rencrõl, Baka Istvánról, Lázár Ervinrõl, ma már
pótolhatatlan kordokumentumnak számító
portréfilmek készítése. Közel 200 irodalmi borbe-
mutatón népszerûsítette már a borvidék nedûit
és jeles termelõit, alapító tagja és házi szövegíró-
ja a Muslinca Férfikarnak. 2000-tõl az Alisca
Borrend, 2009-tõl a Magyar Írószövetség tagja,
számos kitüntetés és elismerés tulajdonosa.
– Szeleczki József üzemmérnöki diplomája
megszerzése után 1971-ben kezdett el dolgozni a

szekszárdi polgármesteri hivatalban, amely
mindmáig elsõ és egyetlen munkahelye is. 1977-
ben került a városfejlesztési csoport élére, 1986-
ban pedig mûszaki osztályvezetõvé nevezték ki.
1989-ban tanácsosi, majd 1995-ben címzetes fõ-
tanácsosi címet kapott. 1988-ban vízépítõ
szaküzemmérnöki diplomát szerzett. Hosszú
szakmai pályafutása során számos szakmai el-
ismerésben, kitüntetésben részesült. Tagja a Ma-
gyar Mérnöki Kamarának és a Közlekedéstudo-
mányi Egyesületnek. Nevét szekszárdiak többsé-
ge jól ismeri, hiszen olyan munkakört töltött be
négy évtizeden keresztül, amely mindig az elõ-
térben szerepelt.
Posztumusz Közjóért kitüntetõ díjat és a ve-
le járó emlékplakettet kapott
– Dr. Szabó Zsolt (Pincehely, 1955. március 19.–
† Szekszárd, 2010. március 30.) Szekszárdon
érettségizett, majd a Nehézipari Mûszaki Egye-
tem Kohó- és Fémipari Fõiskolai Karán Dunaúj-
városban szerzett üzemmérnöki oklevelet. 1976-
ban a Szekszárdi MEZÕGÉP Vállalatnál kezdte
pályáját. 1988-ban jogi végzettséget szerzett,
majd 1994-ben jogi szakvizsgát tett. Volt hivatá-
sos pártfogó, vállalati jogász, majd a Köztársa-
sági Megbízotti Hivatal hivatalvezetõje.
1993-tól a Tolna Megyei Földhivatalt irányította,
2001-tõl az FM fõosztályvezetõje lett. 2005–2009
között hivatalvezetõként a Fõvárosi Földhiva-
talt, majd 2009 szeptemberétõl haláláig ismét a
Tolna Megyei Földhivatalt irányította. Köztiszte-
letben álló, empatikus, humánus, szakmailag
felkészült vezetõként tartották számon. Kiemel-
kedõ munkájának elismeréseként 2010. márci-
us 15-én vette át az FVM szakmai kitüntetését, a
Fasching Antal-díjat. 
Egész életében Szekszárd kulturális közéletének,
mûvelõdési mozgalmainak meghatározó szemé-
lyisége, népszerû szereplõje volt. Sokat tett a Bartina
Néptáncegyesület létrejöttéért, mûködéséért. 15 éven
át, mint az egyesület elnöke képviselte Tolna megye
tánckultúráját idehaza és külföldön, támogatta és
segítette több száz fiatal táncos karrierjét.

Szekszárd MJV Közgyûlése Szekszárd javára
végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Szekszárd Javáért kitüntetõ címet adományo-
zott, valamint feljogosította a Szekszárd Javá-
ért Logó használatára a következõ cégeket:
– A Rendás Bt. egy régi szekszárdi családi keres-
kedelmi vállalkozás mai cégformája, amelyet
még 1928-ban alapított Rendás Tamás édesapja,
Rendás Mihály. A cég története tükörképe a XX.
század nehézségekkel és történelmi viharokkal
tarkított magyarországi történelmének. 
– Gabi Pecsenye a Vereckei család vendéglá-
tással foglalkozó többgenerációs üzleti vállalko-
zása országosan is elismert és közkedvelt. Nyers-
anyagaikat többnyire a helyi kistermelõktõl,
vállalkozóktól szerzik be. 
– 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 legna-
gyobb forgalmú cégének számít, saját területükön
pedig országosan is piacvezetõk. Képviselõi hálóza-
tuk az egész országot lefedi, partnereiket pedig szak-
tanácsadók segítik, és látják el tanácsokkal, informá-
ciókkal a legfrissebb újdonságokról, termékekrõl.
– A QSCH Kft.egyike a Szekszárdon mûködõ autó-
ipari cégeknek és azon sikeres vállalkozások közé
sorolhatóak, amely az elmúlt évek gazdasági válsá-
gának ellenére nagyszabású fejlesztésekbe fogott vá-
rosunkban. Nagyra becsülik a 200 munkatársuk
szakértelmét, és kiváló kapcsolatot ápolnak a város
vezetésével, amelynek köszönhetõen a cég vezetése
a közelmúltban úgy döntött, hogy újabb üzemcsar-
nok építésébe kezd.

„A Szekszárdi Németségért – Klézli János-díj” el-
nevezéssel alapított nívódíjat a Szekszárdi Német
Kisebbségi Önkormányzat. A díjat 2010-ben Uwe
Stiemke úrnak, a Gemeinnützige Hermann-
Niermann-Stiftung elnökének adományozta.  
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A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Roma Nívódíját Cseh Gábor festõmûvész kap-
ta, aki mûvészi pályája során több mint 40 fest-
ményt, rajzot és linómetszetet készített a Tolna
megyei romák életformájáról, ünnepeirõl, ha-
gyományairól. Két ízben is festményt ajándéko-
zott az országos cigánytalálkozóra, ahol alkotá-
saival a romákat támogató vállalkozókat jutal-
mazták köszönetképpen. Anyagi segítséget nyúj-
tott a roma gyerekek nyári üdültetéséhez is.
Hirling Ádám-díjat kapott Leposa Gyula Szek-
szárd MJV Polgármesteri Hivatalánál 33 éven
keresztül végzett kimagasló szakmai munkája
elismeréseként. 

Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat közgyûlése dön-
tése alapján dr. Puskás Imre elnök a megyenap
Bátaszéken tartott ünnepi közgyûlésén adta át
a következõ kitüntetéseket:

TOLNA MEGYÉÉRT
kitüntetésben részesült dr. Szabó Károly nyu-
galmazott osztályvezetõ fõorvos a megye tüdõ-
gyógyászati ellátása alapjainak megteremtésé-
ben és fejlesztésében vállalt több évtizedes ki-
emelkedõ szakmai munkájáért.

TOLNA MEGYE KÍVÁLÓ KÖZTISZTVISELÕJE
díjban részesült Majnay Gábor, a szekszárdi
polgármesteri hivatal közoktatási, mûvelõdési
és sportosztályának vezetõje a helyi mûvelõdés-
irányítás új szervezeti kereteinek kialakításá-
ban vállalt aktív szerepe, az intézményvezetõk
szakmai munkájának segítése, a közgyûlési
döntések szakszerû elõkészítése érdekében vég-
zett tevékenysége, empatikus, következetes veze-
tõi munkája elismeréséül.

A TOLNA MEGYEI 
NÉMETSÉGÉRT NÍVÓDÍJ

kitüntetést dr. Józan-Jilling Mihály, a Tolna Me-
gyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövet-
sége elnöke adta át Hepp Ádámnak a német ki-
sebbségi kultúra ápolása és terjesztése érdekében
végzett több évtizedes kiemelkedõ tevékenységéért.

Szeptember 15.
A Vidékfejlesztési és a Nemzeti Erõforrás Miniszté-
rium a kisgyermekkori környezeti nevelés terén
végzett tevékenysége elismeréseként a II. számú
Óvoda és Bölcsõde Kadarka utcai tagóvodája
részére „Zöld Óvoda” címet adományozta.

Október
Török Sándorné, a Szekszárdi Szenior AC ala-
pító tagja Fair Play díjat vett át Budapesten a
Magyar Olimpiai Bizottság fogadásán. Török
Sándorné, a Nyíregyházán megrendezett 17. ve-
terán atlétikai Európa-bajnokságon két bronz-
érmet (súlylökés és diszkoszvetés) is nyert. A Fa-
ir Play díjat több évtizedes személyes példamuta-
tásáért vehette át.

Október 20.
Jantner László aranykoszorús fényképészmes-
ter elsõ helyezést ért el a Magyar Fényképész
Ipartestület és a Magyar Fényképész Alapítvány
által meghirdetett „Esküvõi fénykép” pályáza-
tán, 1998 után immár második alkalommal.

November 18.
Az idei Primadíj-átadó gála helyszíne a Garay
János Gimnázium díszterme volt. A szakmájuk-
ban, hivatásukban kimagasló teljesítményt nyúj-
tó, a közösségért is tevékenykedõ személyeket tu-
domány, mûvészet, sport kategóriában tünteti ki
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge Tolna Megyei Szervezetének elnöksége. A ní-
vós erkölcsi és anyagi elismeréssel is járó Prima
díjat, amelyhez egy kristályszobor is jár, idén
Szatmári Juhos László szobrászmûvész, Len-
gyel János, a Tolnai Népújság fõszerkesztõje, va-
lamint Pónya József, a paksi atomerõmû nyu-

galmazott vezérigazgatója vehette át. Az Év Me-
gyei Vállalkozója díjban Antal Boldizsár, a
bonyhádi Orto-A Kft. tulajdonosa, Magyar La-
jos, a szekszárdi TIR-Suli Autósiskola ügyvezetõ
tulajdonosa, valamint Zsók Margit, a szekszárdi
Zsók és Zsók Kft. ügyvezetõ tulajdonosa részesült.
Az ünnepségen részt vett dr. Lovassy Tamás, a
Prima Primissima Alapítvány Kuratóriumának
fõtitkára is. A díjakat Fajszi Lajos, a VOSZ me-
gyei elnöke és Ács Rezsõ alpolgármester adta át.

XII. Emlékezések, 
évfordulók
Január 12.
Szekszárd város önkormányzata, a Magyar
Nemzetõrség Országos Szövetsége Katonai Ha-
gyományõrzõ Tagozata, a Honvéd Hagyo-
mányõrzõ Egyesület Szekszárdi Szervezete ko-
szorúzással egybekötött kegyeleti megemléke-
zést tartott a Doni-áttörés 67. évfordulója alkal-
mából a mûvelõdési ház szervezésében a II. vi-
lágháborús emlékmûnél.

Január 19.
110 éve, 1900-ban született Sipos Márton, a 22
évesen 100 méteren világcsúcsot elért mellúszónk.

Február 3.
A Tolnaart.hu-t, megyénk legnagyobb mûvésze-
ti portálját 10 éve hozták létre.

Március 1.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja 10.
évfordulója alkalmából megemlékezést tartott a
Szekszárdi Védegylet.

Március 17.
170 éve, 1840-ben született Bezerédj Pál kor-
mánybiztos, városunk elsõ díszpolgára.

Március 18.
70 éve, 1940-ben Babits Mihály San Remóban
átvette az olasz állam nagydíját Dante: Isteni
színjáték címû mûvének fordításáért.

Április 4.
125 éve, 1885-ben született Holub József törté-
nész, akadémikus, megyei helytörténetírónk.

Április 17.
150 éve, 1860-ban született Kovách Aladár Sár-
köz-kutató, muzeológus.

Április 18.
85 éve, 1925-ben hunyt el múzeumunk alapító-
ja, gróf Apponyi Sándor.

Április 21.
A Szekszárdi Nõegylet Egyesület megalakulásá-
nak 10. évfordulóját Szabó Zsoltné elnök visz-
szaemlékezésével, valamint a Garay-gimnázi-
um és a Baka István Általános Iskola Szivár-
vány Tagozata tanulóinak mûsoros közremû-
ködésével a gimnázium dísztermében ünnepel-
te. Ekkor adták át „A mi kis városunk” címmel,
a diákoknak meghirdetett egyesületi pályázat
pályadíjait. Köszöntötték Melocco Miklóst, az
egyesület tiszteletbeli titkárát 75. születésnapja
alkalmából.

Április 24.
45 éve, 1965-ben hunyt el Dicenty Dezsõ szõlész-
agrogeológus, a francia becsületrend kitüntetettje.

Április 28.
110 éve, 1900-ban Lengyel Pál szekszárdi
nyomdász eszperantó világlapot adott ki Lingvo
Internacia (nemzetközi nyelv) címmel.

Május 30.
A magyar hõsök emlékünnepén megemlékezést
és koszorúzást tartottak a Honvéd Hagyomány-

õrzõ Egyesület Szekszárdi Szervezete közremû-
ködésével az I. és II. világháborús emlékmûveknél.
Beszédet mondott Horváth István polgármester. 

Június 4.
Az elsõ trianoni emléknap ünnepi mûsorát a
Garay János Gimnázium diákjai adták a belvá-
rosi templomban. 

Július 19.
60 éve dolgozik elsõ munkahelyén a megyei kór-
házban dr. Szily Ferenc (Tolna, 1925. 07. 19.)
aki 5 éves kora óta Szekszárdon él. Több alka-
lommal nyerte el az Egészségügy kiváló dolgozó-
ja címet. Számos elismerés mellett 2005-ben az
egészségügyben kapható legméltóbb kitüntetés
Batthyány-Strattmann László-díj birtokosa lett.

Július
Tóth Nándornét 100. születésnapja alkalmából
Mészáros Lázár utcai otthonában köszöntötte
Horváth István polgármester.

Október 6. 
A Baka István Általános Iskola felsõ tagozatos
diákjai tartottak színvonalas megemlékezést a
Béla király téren a szabadságharc századik év-
fordulójára emelt emlékmûnél. Zenés-verses ösz-
szeállításukkal egy-egy aradi vértanútól vagy
kortársaktól származó idézetekkel hajtottak fe-
jet a 13 vértanú emléke elõtt. Az ünnepségen
részt vettek a város vezetõi is. A mûsort koszorú-
zás követte. 

Október 23. 
Az 1956-os forradalom 54. évfordulója alkalmából
Szekszárd Város Önkormányzata, a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza, vala-
mint a Pofosz megyei szervezete rendezett városi
ünnepséget. A Pofosz Tolna Megyei Szervezete a
polgármesteri hivatal dísztermében tartotta meg-
emlékezését, amelyen dr. Haag Éva alpolgármes-
ter és dr. Deák Gábor, a Pofosz elnökségi tagja
mondott beszédet. Ezt követõen Töttös Páltól, a
Pofosz megyei elnökétõl dr. Deák Gábor, Bóni
Lajos, Bencze Sándorné és Csikós Mihály vehe-
tett át elismerést. A Szent István téri ’56-os emlék-
mûnél Horváth István polgármester ünnepi be-
széde után irodalmi mûsor hangzott el a Szent
László Szakközépiskola székhelyintézménye tanu-
lóinak elõadásában. Ezt követõen a történelmi
egyházak képviseletében Bacsmai László katoli-
kus plébános és Balázsi Zoltánreformátus lelkész
áldotta meg 1956 emlékét. Végül az önkormány-
zat, a fegyveres testületek, a politikai pártok és a ci-
vil szervezetek koszorúztak és gyújtottak gyertyát
a forradalom emlékmûvénél. A délután folyamán
a Szekszárdi Kamarazenekar és a Camerata pro
Artis Vonós Együttes adott hangversenyt a belváro-
si templomban Földesi Lajos vezetésével.

November 4.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leveré-
sének emlékére a nemzeti gyásznap alkalmából
a város vezetõi, a közgyûlés tagjai és az össze-
gyûlt emlékezõk mécsest és gyertyát gyújtottak a
Szent István téri ’56-os emlékmûnél. A Himnuszt
elénekelve hajtottak fejet a vérbe fojtott forrada-
lom hõsei elõtt.

November 18.
Fennállásának 45. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepi hangversenyt a Liszt Ferenc Peda-
góguskórus a Mûvészetek Házában. Az ünnep-
lõket dr. Haag Éva alpolgármester köszöntötte. A
zsúfolt nézõtér elõtt zajló, Simon Péter karnagy
által aprólékosan kimunkált, színvonalas bemu-
tatón közremûködött a Szekszárdi Kamaraze-
nekar Földesi Lajoshegedûmûvész, karnagy ve-
zetésével és Lozsányi Tamás orgonamûvész. A
45 éves kórust a város és a megye számos kórusa
is köszöntötte. A kórus hat alapító tagja: Bajári
Miklós, dr. Nagy Andorné, Schrick Andorné,
Varga Istvánné, Varga Lajosné és Vág

Mátyásné a megyeszékhelytõl „Szekszárd Váro-
sért a Mûvészet Erejével” kitüntetésben részesült.

December 11.
A Tücsök Zenés Színpad – Szekszárd város ki-
emelkedõ mûvészeti együttese – 15 éves jubileu-
mi koncertjét óriási sikerrel, telt ház elõtt tartot-
ta a Babits Mihály Mûvelõdési Házban.

December 18.
Gagliarda Kamarakórus a Mûvészetek Házá-
ban 10 éves jubileuma alkalmából dr. Szabó
Szabolcs karnagy vezetésével nagysikerû ad-
venti koncertet tartott. 
2010 júniusáig a kórus Anducska Adrienn kar-
nagy irányításával dolgozott a város kulturális
életéért, és szerzett minõsítést. 

XIII. Neves halottaink
Február 19.
Elhunyt dr. Kováts Jenõ (1921–2010) címzetes
egyetemi tanár, a Tolna Megyei Állat-egészség-
ügyi Állomás nyugalmazott igazgató-fõállator-
vosa, az MTA köztestületi tagja, az Állatorvos-
történeti Világszövetség elnökségi tagja, a Ma-
gyar Állatorvosok Társaságának volt elnöke,
Szekszárd Pro Urbe díjasa (1997). Számos önál-
ló kötet és állatorvoslással kapcsolatos tanul-
mány írója, aki hazai és nemzetközi szakfolyó-
iratokban egyaránt publikált.

Március 30.
55 éves korában váratlanul elhunyt dr. Szabó
Zsolt, a Tolna Megyei Földhivatal Fasching An-
tal-díjjal kitüntetett vezetõje. Részletes méltatása
a posztumusz Közjóért kitüntetésnél olvasható.

Szeptember 5. 
Hosszas betegség után elhunyt Heilmann József,
a Garay János Gimnázium tanára. 1960-ban
született Pécsett, gyermekkorát Palotabozsokon
töltötte, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázi-
umban tett érettségi után a szegedi tudomány-
egyetemen szerzett magyar–német szakos taná-
ri diplomát. Német származása, kettõs kötõdése
a magyar és a német nyelvhez, illetve kultúrához
egész életére és pályájára kiható, meghatározó él-
ményt jelentett számára. Több mint negyedszá-
zados tanári pályafutását 1984-ben a bátaszéki
gimnáziumban kezdte. 1987-tõl a Garay János
Gimnáziumban végezte rendkívül igényes, lelki-
ismeretes tevékenységét, amit tanítványai orszá-
gos tanulmányi versenyeken elért eredményei is
igazoltak. Sorsképek az irodalom tükrében címû
tanulmánykötete 2006-ban jelent meg.

Október 11.
Kaposi István (1931–2010) A szekszárdi váro-
si tanács hajdani mezõgazdasági osztályvezetõ-
jeként nevéhez fûzõdik, hogy az országban elsõ-
ként a Szekszárdi borvidéken sikerült megszer-
vezni a zártkerti rendszerû mûvelést, amelynek
alapja a személyi földtulajdon, illetve földhasz-
nálat volt. Irányításával elkezdõdhetett a borvi-
dék rekonstrukciója, s a nagyüzemivel egy idõ-
ben a családi szõlõtelepítés is. 

Szekszárd, 2011. június 30.

Az Aranykönyv szerkesztõ- 
bizottságának tagjai:

dr. Dobos Gyula, dr. Méry Éva, Németh Judit.

A 2010. évi aranykönyvi bejegyzést Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyûlése a 119/2011. (VI. 30.)
szekszárdi öh. számú határozatával jó-
váhagyta.



A cím már az elején módosításra
szorul, mert tulajdonképpen nem a
kenyeret, mint a mindennapi étke-
zésünk nélkülözhetetlen kellékét
ünnepeljük, hanem a kenyér aján-
dékozójának adunk hálát ez eszten-
dõben is megújuló áldásaiért. A
Szentírásból – ahol a kenyérrõl na-
gyon sok szó esik – egyértelmûen
kitûnik, hogy az isteni gondviselés
eme jele nagyon sajátságosan kap-
csolja össze a földet az éggel. Jé-
zus tanításai során, az Isten orszá-
gáról szóló példázataiban elõszere-
tettel említi a magvetést, mint mun-
kát. Így szól: „mert magától terem a
föld, elõször füvet, aztán kalászt,
azután teljes búzát a kalászban.”
/Márk 4:28/ 
Hozzáértõ emberek kiszámították,
hogy hány százalék az, amit az em-
berek fáradságos munkával végez-
nek a szántástól az aratásig, bele-
értve minden munkafolyamatot,
ami rájuk tartozik, és hány százalék
az, ami rajtuk kívül esik. Megdöb-
bentõ az arány: 5:95%. Ez a „ma-
gától” a 95%, miközben az ember

„alszik és fölkel éjjel és nappal, a
mag pedig kihajt és felnõ, õ maga
sem tudja miképpen.” /Márk 4:27/
Isten ígéretet adott a Noéval törté-
nõ szövetségkötés során „míg föld
lészen, vetés és aratás, hideg és
meleg, nyár és tél, nap és éjszaka
meg nem szûnnek.” /I Mózes
8:22/. Ez az ígéret a biztosíték ar-
ra, hogy az isteni gondoskodás, a
mindennapi kenyerünkben a na-
gyobb rész vállalása az idõk vége-
zetéig fennáll. 
Jézusnak különös kapcsolata volt a
kenyérrel. Valahányszor a kezébe
vette, mindig hálát adott az Atyá-
nak, azután megtörte és úgy adta
tovább, isteni hatalmából adódóan
megsokszorosítva, a tanítványok
igénybevételével, az ötezer ember-
nek a megelégedésig. A nagy ven-
déglátáshoz kellett, hogy legyen

egy gyermek, akinek volt öt árpa-
kenyere és két hala. 
Mindig kell, hogy legyen valaki, aki-
nél a nevetségesen kevés Krisztus
keze nyomán bõséges áldássá vál-

tozik. Jézus továbbviszi a gondola-
tot, amikor elvonatkoztat a földi ke-
nyértõl és felségjelzõi között önma-
gát élõ kenyérnek nevezi, aki a
mennybõl szállott alá, s ha valaki
eszik e kenyérbõl, él örökké. E ta-
nítás folytatása /János 6:51/ még
a tanítványok elõtt is „kemény be-
széd”-nek minõsíttetett. 
Hála Istennek, nekünk Krisztusban
hívõknek ez lett az üdvösségünk
záloga. A mindennapi kenyerünk
kérése az úri imában az Istenre va-
ló hagyatkozásra tanítson minket.
A magyar nyelvben sok találó és
fordulatos kifejezés kapcsolódik a
kenyérhez: kenyérkereset, kenyér-
kérdés, kenyeres pajtás, kenyéren
és vízen, kenyere javát megette,
egy kenyéren van valakivel, kenyér-
pusztító. Mindez igazolja, hogy be-
épült népünk tudatába a kenyér
fontossága.
A kenyér testünk táplálását szolgál-
ja, de ennél fontosabb lelkünk táp-
lálása Isten Igéje által.

Balázsi Zoltán 
ref. lelkész
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A rejtvény megfejtését szeptember 4-ig várjuk szerkesztõségünk címére: Szekszárdi Vasárnap, Polgármes-
teri Hivatal, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Az augusztus 7-i rejtvény helyes megfejtése: Kisasszony hava,
Nyárutó, Új kenyér hava. A helyes megfejtést beküldõk közül könyvet nyert: Halák Lajos, Szekszárd, Ba-
rátság u. 14. Gratulálunk! A könyvet postán küldjük el.

Evangélium
Az új kenyér ünnepe

Tyúkszínház
A L’art pour l’art Társulatból ismert Panda-
csöki Boborján – Anti bácsi – Naftalin Er-
nõ, Dolák-Saly Róbert és Pethõ Zsolt hu-
morestje abszurd jelenetekkel, zenével és
filmvetítéssel a szekszárdi szüreti napokon.
Idõpont: 2011. szeptember 16., 20.00 óra.
Helyszín: Garay-gimnázium díszterme.
Árak: I. hely: 2200 Ft, II. hely: 2000 Ft.

Jegyek kaphatók augusztus 8-tól
14.00–18.00 óráig a Babits Mihály Mûve-
lõdési Házban, I. em. 2. Telefon: 74/529-
610

Bûvölet

Détár Enikõ és Rékasi Károly mûvész há-
zaspár vidám, zenés estje a szekszárdi szü-
reti napokon. Jegyinformáció: I. hely: 2500
Ft, II. hely: 2200 Ft. Idõpont: 2011. szeptem-
ber 17. 20.00. Helyszín: Garay-gimnázium
díszterme. Jegyek kaphatók 2011. augusztus
8-tól 14.00–18.00 óráig a Babits Mihály Mû-
velõdési Házban, I. em. 2. Telefon: 74/ 529-
610
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Nyílt nap a Szász Optikában!
Szeptember 16-án, pénteken

A szekszárdi Szász Optika Szalonja
2011. szeptember 16-án, pénteken
nyitott napot szervez és éjszakai vá-
sárlással várja kedves látogatóit,
mellyel kulturális és üzleti misszió-
ját kívánja bemutatni régi és új kö-
zönségének. A nyitott napon 30%
kedvezmény új szemüveg rendelé-
sébõl! Szemmérés digitális techno-
lógiával, az Ön tisztánlátásáért! 

A délutáni és kora esti órákban
meghívott sminkmester, Ambrus

Viktória mesterkozmetikus segíti
bemutatni, miként hatnak egymás-
ra a szemüvegkeretek mögött a szí-
nek és formák. A nyitott nap kereté-
ben optikában ingyenes látásellen-
õrzéssel és szaktanácsadással vár-
juk kedves látogatóinkat! 

Mire utal mindez? Mi ez a misszió,
amit ezek az élmények tükröznek?

A Szász Optika alapítóinak felfogá-
sa szerint a szemüveg a személyiség
egyik fontos kifejezõ eszköze, akár
mint divatdarab vagy kiegészítõ.
Mind funkcióját, mind viszonyát te-
kintve egy erõsen személyes tárgy,
mely életünk adott szakaszában fo-
lyamatosan végigkísér utunkon. Így
egy optika nemcsak minõségi medi-
kális, de közvetlen és személyre sza-
bott szolgáltatásokat nyújt, melyben
a kliens nemcsak látásának élességét,
hanem karakterét is erõsítheti. 

HELYSZÍN: 

Szász Optika, Szekszárd, 
Garay tér 10. (sétáóutcában) 

JELENTKEZZEN BE MOST! 

Tel.: 74 410 883
IDÕPONT: szeptember 16., péntek 

9.00–23.00-ig 
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Megújult az Útinform weboldala, a
www.utinform.hu. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. közúti szolgáltató igazga-
tóságának egyik osztálya immáron új,
internetes felületen gyûjti és rendszere-
zi a közúti közlekedési információkat a
közlekedés, illetve közlekedõk segítése
érdekében. A közlekedõk tájékoztatá-
sát folyamatos ügyeleti szolgálat útján
napi 24 órában valósítja meg saját for-
rásból és számos információs csator-
nán érkezõ hírek alapján.

A megújult honlapon a közútháló-
zaton érvényben levõ forgalomkorlá-
tozásokat tartalmazó, folyamatosan
frissülõ térkép és táblázat biztosít in-
formációkat az utazás megkezdése
elõtt, továbbá az útállapotokról, vala-
mint az idõjárási viszonyokról is. A
már meglevõ webkamera-térkép az
újonnan telepített kameraképek szol-
gáltatásával bõvült. Így a korábbiak-
hoz képest további helyszínekrõl is
valós idejû közlekedési információt

biztosít az Útinform. Az interneten el-
érhetõ információk mellett a közleke-
dõk a call-center használatával is tájé-
kozódhatnak az aktuális közúti ese-
ményekrõl. Utazás során az érdeklõ-
dõket telefonon tájékoztatja az ügye-
leti szolgálat, de a folyamatosan frissü-
lõ automata menürendszerû telefon
is információkkal szolgál. 

Elérhetõségek: www.utinform.hu,
Tel.: 06/1/336-2400, e-mail: utin-
form@kozut.hu. - hm - 

Murányi 
Levente 

a Garay téren
A szekszárdi Garay térre érkezik
augusztus 21-én, vasárnap 18:48-
órakor Murányi Levente ország-
gyûlési képviselõ, ’56-os elítélt, a
Jobbik alelnöke, aki Budaházy
György szabadságáért mond be-
szédet.

A közlekedõk segítéséért

A magyar sárkányhajósok közel-

múltbeli floridai világbajnoki győ-

zelme 2000 méteren, vagy az

1000 méteren elért vb-bronza

legföljebb az eldugott kis hírek

között jelent meg a hazai médiá-

ban. Hogy kisebb a sportértéke,

ezáltal a hírértéke egy ilyen si-

kernek, mint bármelyik jobban

reflektorfényben levő vizes sport-

ágnak, aligha vitatható. Ám eny-

nyire agyonhallgatni egy ilyen di-

adalt, meglátásom szerint még-

sem kellene... 

Részint azért, mert egy feljövõ, nagy tö-
megeket megmozdító sportágról van
szó. Másrészt a verseny, sok más egyé-
ni sportággal ellentétben, a rajttól a cé-
lig végigkövethetõ, mi több, végigizgul-
ható. Ezáltal a tévének is elõbb-utóbb
kellõ, huszonegyedik századi sport lesz
a sárkányhajózás. Háttérbázisát, nem-
zetközi elterjedtségét tekintve, akár
már a 2020-as ötkarikás játékokon is
szerepelhet. Jelen van valamennyi kon-
tinensen, intenzív amerikai, ázsiai je-
lenléttel, s kezd feljönni ez a sportág
Európában is. Floridában  mintegy húsz
nemzet képviseletében induló hajók
vetélkedtek a négy különbözõ távú –
2000, 1000, 500 és 200 méteres – ver-
senyszámban. 

Tolnán ismerkedett meg 
a sportággal 

A floridai magyar gyõzelem részese
volt egy Pesten tanuló szekszárdi srác,
Farkas András is, akinek már az Eb-
arany után felnõtt világbajnoki arany
is van a vitrinjében. A még U18-
asként a Klubcsapatok Európa Kupá-
ján elnyert egy arany és ezüst mellett.
Az még dunaföldvári színekben tör-
tént, de azóta még nagyobbat válto-
zott sárkányhajó szempontjából a vi-
lág az I. Béla Gimnáziumban tavaly
érettségizõ szekszárdi srác számára.
András testalkatilag, evezéstechnika
szempontjából egyre jobban megfe-
lelt a válogatóknak, és mivel a kondíci-
ójára is ügyelt, a keretszûkítések után

mindig fennmaradt a rostán. Jó, jó,
egy húszas hajóba könnyebb bekerül-
ni, mint egy négyesbe vagy egy nyol-
casba, mint a hajós rokonsportágak-
nál, de itt azért nem kicsi a konkuren-
cia, a sportág máris létezõ tömegbázi-
sa miatt. Andris pillanatnyilag a leg-
jobb magyar klub, a Dragon Masters
hajójában harcolt ki helyet magának a
2000 m-es távon – éppen a július vé-
gén Domboriban lezajlott utolsó vb
elõtti válogatón igazolta újra, hogy he-
lye van a csapatban. Egyébiránt ez a
húsztagú legénység azzal, hogy meg-
nyerte az Európa-bajnokságot, auto-
matikusan kvalifikálta magát az idei
floridai világbajnokság 9 hajós mezõ-
nyébe. 

Naná, hogy a floridai Tampába va-
ló eljutás volt a nagy motiváció (négy
nappal a vb elõtt érkeztek, s utána
majd egy hetet még kint tartózkod-
tak). Mivel amatõr sportágról, telje-
sen amatõr sportolókról van szó,
már az nagy dolognak számított,
hogy a repülõjegyet állta a Magyar
Sárkányhajó Szövetség. A többit – az

sem lehetett kevés –, saját zsebbõl
kellett állnia mindenkinek. Andris
még tanul, de a szülõk maximálisan
melléálltak. 

A harmadik párban evez 
a világbajnok hajóban 

– Pörgesd vissza, légy szíves, a világ-
bajnoki  verseny képzeletbeli filmjét
– kértük Farkas Andrástól, akit egy
nappal a  hazaérkezése után Szekszár-
don faggattunk. 

– Tizenöt másodpercenként indí-
tották a hajókat, mi harmadikként
startoltunk el. Ötszáz méter hosszú
volt az egyenes szakasz, amúgy két
kört kellett megtenni, mögöttünk jöt-
tek az angolok és a németek. Elõttünk
Macau indult, õk papíron és a valóság-
ban is gyengébbnek bizonyultak, eb-
bõl adódóan az volt a taktika, hogy
õket mihamarabb megelõzzük, és rá-
menjünk az elõttük lévõ Ausztráliára.
Óriási csatát vívtunk velük a verseny
közbeni jobb pozícióért. Elõbb egy
hajónyira voltunk mögöttük, majd

kellõen taktikusan az õ oldalvizüket is
felhasználva beértük, majd elkerültük
õket. Az  utolsó ötszáz méteren ki-
mentünk teljesen mellettünk, ezáltal
a mögöttünk levõ németeket, angolo-
kat mi általunk és az ausztrálok által
kavart víz is gátolta a gyors haladás-
ban. A végén nagy hajrát nyitva az
amerikaiak jöttek be másodiknak, és
Oroszország lett a bronzérmes. 

– Hol voltak a nagy esélyesnek kiki-
áltott kanadaiak, a címvédõk, akiktõl a
magyar csapat is tartott? 

– Magam is csodálkoztam, hogy
nem tudtak a dobogóra felférkõzni,
végül a negyedik helyen jöttek be. Le-
het, hogy csak ennyire tellett az ere-
jükbõl ezúttal, vagy nagyon eltaktikáz-
ták magukat, nem sikerülhettek a for-
dítók? Csak találgatni tudok. 

Andris, mint a magyar sárkányhajó-
válogatott 2000 méteren versenyzõ ha-
jójának második legfiatalabb tagja (volt
a hajóban egy 18 éves is, a legidõseb-
bek 41–42 évesek voltak) felettébb
boldogan jár-kel, és örömmel tesz ele-
get a „Gyere, mesélj!” baráti, ismerõsi
kérésnek. Nem feltétlenül csak a Tam-
pai-öbölrõl, a verseny helyszínérõl, ha-
nem Floridáról, Miamiról, Orlandóról,
a Krokodil-öbölben tett kirándulásról,
úgy általában a floridai hétköznapok-
ról. S közben azért gyakran gondol ar-
ra a napra, amikor „bélás” osztálytársa
rábeszélte, hogy menjen el vele a tolnai
sárkányhajósok edzésére, ahol éppen
az õt erre a sportra rábeszélõ fiú édes-
apja volt az edzõ. Addig csak annyi kö-
ze volt a sporthoz Farkas Andrásnak,
hogy hobbistaként úszogatott, meg
nézõként kedvelte a csapatsportokat.
Most pedig már világ- és Európa-baj-
nok csapattagként, a közelgõ hóvégi
kijevi sárkányhajó Eb-re kezdi meg a
felkészülést. Aztán egy alapítványi fõis-
kolán általános vállalkozási szakon ta-
nul tovább õsztõl. Azt mondja: a két do-
log – a heti négy edzés a tanulás mellett
– nagyon jól megfér egymás mellett.
Szeretné, ha a hajóban a harmadik be-
ülõben egy darabig bérelt helye lenne.

B. Gy.

Világbajnokságot nyert sárkányhajóban evezett a szekszárdi fiú 
Az USA, Kanada és Ausztrália is a vert mezõnyben 

A világbajnok magyar sárkányhajó-válogatott tagjai 
a floridai Tampa Bayben. Az elsõ sorban középen: Farkas András
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Tolnatáj Televízió 
A Tolnatáj Televízió híradója

minden hétköznap 19.00, 20.00,
21.00 és 23.00 órakor jelentkezik

Szekszárd város és a megye
legfrissebb híreivel.

2011. SZEPTEMBER 9–10-ÉN ISMÉT 

Szekszárdi Nagy Sportágválasztó
a Városi Sport- és Szabadidõközpontban.

Még várjuk sportágak és egyesületek jelentkezését 

augusztus 26-ig a szekszard@sportagvalaszto.hu e-mail címen.

Fiatalokat is
kiszolgáltak
alkohollal

Félidõnél tart a fogyasztóvédelmi ható-
ság nyári fõszezoni ellenõrzése.

Az idegenforgalmi fõszezon ellen-
õrzési idõszakának elsõ felében –
2011. június 20. – július 22. között –
868 vendéglátóegységet, illetve 49
személyszállító taxivállalkozást ellen-
õrzött országszerte a fogyasztóvédel-
mi hatóság. Az ellenõrzések során a
felügyelõségek összesen 882 próba-
vásárlást folytattak le, melynek 11%-
ában tártak fel valamilyen szabályta-
lanságot, leginkább azt, hogy hiányo-
san mérték ki az italok mennyiségét,
megkárosítva ezzel a fogyasztót. A
vizsgálat során 60 esetben ellenõriz-
ték a fiatalkorúak kiszolgálási tilalmát,
amely ellenõrzések 30%-ában valósult
meg jogsértés (11 esetben alkohollal,
5 esetben cigarettával és 2 esetben al-
kohol-, és dohányáruval is kiszolgál-
ták a fiatalkorút). Elõfordult olyan
eset is, amikor a sört kérdezés nélkül
kiszolgáló alkalmazott a dohányter-
méket már nem adta át a fiatalkorú-
nak, hivatkozva az életkori tilalomra.
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A JEGYZÕ ÉS A KÉPVISELÕK
2011. AUGUSZTUSI FOGADÓÓRÁJA

AMREINNÉ DR. GÁL KLAUDIA jegyzõ
Minden szerdán 10–12 óráig. Polgár-
mesteri hivatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSÕ alpolgármester
III. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselõ  
I. sz. választókerület. A képviselõ au-
gusztusban nem tart fogadóórát.

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

KÕVÁRI LÁSZLÓ képviselõ
V. sz. választókerület

A  képviselõ augusztusban nem tart
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselõ
VI. sz. választókerület
A képviselõ asszony augusztusban
nem tart fogadóórát.

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

MÁTÉ PÉTER képviselõ
VIII. sz. választókerület
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselõ
IX. sz. választókerület   
A képviselõ augusztusban nem tart fo-
gadóórát.

FAJSZI LAJOS képviselõ
X. sz. választókerület

A hónap második hétfõjén 

17–18 óráig.

HALMAI GÁBORNÉ képviselõ

A hónap elsõ és harmadik csütörtök-

jén 16.30–18.00 óráig. Bejelentkezés: 

a 74/510-663 telefonszámon.

Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselõ

A képviselõ augusztusban nem tart 

fogadóórát.

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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Iskolakezdési
használtruha-
adományozás

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei
Szervezete iskolakezdési használtruha-
adományozást tart augusztus 22-én, hét-
fõn 8.30–9.30-ig Szekszárdon, a Dózsa
Gy. u. 1. sz. alatt. Lehetõség van a 2011.
évi tagdíj befizetésére is. 

Várják tagjaikat, a Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége tagja-
it, valamint a nagycsaládosokat és min-
den rászorulót.

Ingyenes
szûrõvizsgálatok
nyugdíjasoknak

A Mentálhigiénés Mûhely Önkéntes
Központ Nyugdíjas Tagozata szep-
tember 6-án (kedd) 13.30-tól 16.00
óráig ingyenes tanácsadással egybe-
kötött egészségvédõ szûrést (vércu-
kor-koleszterinszint és vérnyomás-
mérés, veseszûrés) tart a Babits Mi-
hály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek
Háza 2. számú földszinti termében
(Szent István tér 15–17.). 

A szûréseket a Vesebetegek Regi-
onális Egyesületének munkatársai
segítik. Szeretettel várnak minden
kedves érdeklõdõ nyugdíjast!

Szekszárd és 
környéke 3D-ben

Hamarosan kezdõdnek
a forgatások

A háromdimenziós eszközök fejlõ-
dése lehetõvé teszi, hogy a filmek
minél jobban közelítsenek a való-
sághoz.

Jelenleg azonban néhány nagy
költségvetésû hollywoodi film külön-
leges vetítõhelyeken történõ megte-
kintése nyújthat számunkra 3D-s él-
ményt. A film világában és a médiá-
ban dolgozó szekszárdi származású
szakemberek most, amerikai filme-
sekkel összefogva elhatározták, hogy
Magyarországon elsõk között készíte-
nek Szekszárdról 3D-s, professzioná-
lis filmet.

A nyár végén történnek a forga-
tások. A film bemutatója a Szek-
szárdi Szüreti Napok idején meg-
rendezésre kerülõ FilmMaraton el-
nevezésû programban lesz, szep-
tember 18-án, vasárnap este a
Garay téren. A vetítést 4 méteres
vetítõvásznon láthatják a jelenlé-
võk. A 3D-s látványhoz több száz
szemüveget a biztosítunk a filmbe-
mutató nézõi számára.

A 3D-s filmet a késõbbiekben be-
mutatókon, kiállításokon vetítik le.

A környezettudatosság térnyerésével
egyidejûleg egyre több fogyasztó tér
át az eldobható palackok helyett a be-
tétdíjas üvegek igénybevételére. Ez
utóbbi termékek visszaváltása kapcsán
– több fogyasztói bejelentés alapján –
szembesült a fogyasztóvédelmi ható-
ság a következõ problémákkal:   

A kereskedõ gyakran annak a felté-
teléhez köti a betétdíjas üveg vissza-
váltását, hogy azt az õ üzletében vásá-
rolták. Elõfordult többször továbbá,
hogy a címke meglétét is követelték. 

Az üvegvisszaváltás a nagyobb üzle-
tekben automatákon keresztül törté-
nik. Nem egyszer érkezett a hatósághoz
olyan panasz, miszerint az automata
nem mûködik, vagy nem képes felis-
merni az üveget a címke hiánya esetén.
Kifogásolták, hogy ebben az esetben
nem tudták visszaváltani az üveget, a ve-
võszolgálaton is elutasításba ütköztek. 

A fenti problémák kapcsán a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelõsége felhív-
ja a fogyasztók figyelmét a betétdíjas
termékek visszaváltására vonatkozó
alábbi elõírásokra:

• A forgalmazó köteles az általa for-
galmazottal azonos jellemzõkkel bíró,
azonos rendeltetésû, egy terméktí-

pusba tartozó betétdíjas termék be-
tétdíját a terméket visszaváltó sze-
mélynek megfizetni. 

• Nem kötheti ki az üzlet ezek sze-
rint, hogy csak a nála vásárolt termé-
ket váltja vissza. Köteles minden
olyan üveget visszaváltani, amilyet õ
is forgalmaz. Nem követelhetõ meg
továbbá az sem, hogy az üvegen a
címke megtalálható legyen.  

• Nem kötelezheti továbbá az üzlet
a fogyasztót arra, hogy a visszajáró be-
tétdíjat levásárolja, azt készpénzben
vissza kell fizetni.

MI A TEENDÕ, HA AZ AUTOMATA
NEM VESZI BE AZ ÜVEGET? 

Ha az üvegvisszaváltó-automata –
valamilyen oknál fogva – nem mûkö-
dik, vagy nem képes az üveget felis-
merni, így visszaváltani sem, a forgal-
mazónak biztosítania kell, hogy a fo-
gyasztó a betétdíjas terméket vissza
tudja váltani. Ennek módját az üzlet-
ben szabadon választhatják meg. Eb-
ben az esetben szükséges a fogyasztó-
kat az automatánál tájékoztatni arról,
hogy a visszaváltás hol történik, to-
vábbá a visszaváltás helyén is szüksé-
ges tájékoztatást nyújtani a betétdíj
mértékérõl, továbbá a visszafizetés-
hez szükséges követelményekrõl.

Üvegvisszaváltás automatával 
akadályok nélkül
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