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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Olyan ez, mint a legdurvább
ötvenes évek
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→ INTERJÚ
Alföldi Róberttel
a 28–29. oldalon

Beszámoló az
Wellnessközpont Nézők előtt játszana
augusztus 20-i
lesz a régi
az Atomerőmű KSC
ünnepségsorozatról uszodából
Szekszárd
→ 4. oldal

→ 6. oldal

→ 30. oldal
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– Az ÉSZ frakcióvezetője többször utalt polgármester úrra lapunknak adott interjújában. Van
elképzelése arról, hogy miért?
– Készítettek egy interjút
Bomba Gáborral, sajnálom,
ha abból nem derült ki. Most
már szinte mindenki számára
világossá kellett, hogy váljon; a
városban a többségi Éljen Szekszárd frakció a felelős minden
döntésért. A nyolc fős többség
bármiről tud határozni, legyen
az negatív, vagy pozitív téma,
az emberek kirúgásától a saját
bérük megemeléséig…
– Az elmúlt hónapokban hányszor ültek le egyeztetni egymással?
– A híresztelések ellenére,
többször is… Sohasem zárkóztam el a város érdekében végzett
egyeztetésektől, ahogy máshol
már elmondtam, Szekszárd érdekében bármikor leülök Frakcióvezető úrral beszélni, de elvtelen
összeborulásról szó sem lehet.
– Mi most a három legrosszabb
dolog Szekszárdon?
– Szerintem ezt minden
szekszárdi érzékeli: a város
sorra elbukja a már megnyert
projekteket, kommunikációs
kormányzást végez a várost
irányító – 8 fős - többségi frakció és a választások után majd
háromnegyed évvel is háborús
hangulatot gerjeszt az ÉSZ.
– Bomba Gábor három legros�szabb tulajdonsága?
– Ez most komoly kérdés?
Elnézést, de nekem, mint polgármesternek, egyetlen embert
sem tisztem személyiségében
bírálni. A politikai ellenfeleimet
is tisztelem annyira, hogy nem
minősítgetem a személyüket.
– Bomba Gábor három legjobb
tulajdonsága?
– Ez számomra a bulvár kategóriába tartozik. Polgármesterként a szakmai rátermettségük
és nem a személyes szimpátia
alapján alkotok véleményt a
politikustársaimról.
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Ács Rezső: Elvtelen összeborulásról szó sem lehet

– 2019 őszén kellett volna átadni az új sportuszodát. 2021ben még építési munkákat végeznek majd. Hol siklott félre a
projekt?
– Az ÉSZ vizsgálóbizottságot
hozott létre az uszoda kapcsán,
mint a várost irányító többségi
frakció, ők a kompetensek ebben az ügyben.
– Hogy áll a Szabó Dezső utcai
orvosi rendelő ügye? Kilenc
helyszín eddig nem felelt meg,
lehet találni még újat?
– A pályázati kiírásról már
többször beszéltem, a támogatás egyetlen helyrajzi számra szólt, nincs miről beszélni.
Önös érdekek miatt bukja a
Tisztelt Olvasók! Az elmúlt
másfél hónapban kétszer kértünk interjú-időpontot Ács
Rezsőtől. Első, július 16-i megkeresésünkre a mai napig nem
reagált, két héttel később, a másodikra pedig kabinetvezetője
azt írta, ha átküldjük a kérdéseket, „néz” nekünk egy időpontot.
A kérésnek eleget téve a témaköröket megküldtük. A személyes
találkozó helyett azonban Ács
egyik munkatársától kaptunk
egy e-mailt. A levél az itt olvasható kész interjút tartalmazta

fejlesztést több mint 4700 szekszárdi ember.
– Zöld város. A két frakciónak
merőben mások az elképzelései. Lesz ebből konszenzus?
– Egyik frakciónak sem vagyok a tagja, annyit azonban
elmondhatok, hogy a szekszárdi emberek sem tolerálják ezt a
helyzetet.
– Zsikó Zoltán távozni szeretne
a posztjáról. Mivel indokolta
a lemondását? Ön szerint jár
neki több havi lelépési pénz?
A „lelépési pénz” kategóriát
én nem ismerem. A lemondásának hátteréről ő tudna nyilatkozni.
azzal, hogy annak közléséhez
a polgármester csak változtatás nélküli, eredeti formájában
járul hozzá. Mivel a Szekszárdi Vasárnap az önkormányzat
lapja, Ács Rezső nyilatkozatát
természetesen közöljük. Ugyanakkor jeleznénk, hogy ez nem
egy klasszikus interjú, hiszen a
riporter személyes jelenléte és
ezáltal a visszakérdezés, a tényekkel való szembesítés lehetősége nélkül készült.

Szekszárdi Vasárnap
szerkesztősége

– Baka iskola energetikai korszerűsítése. Miért kellett második alkalommal is közbeszerzést kiírni?
– Mert a beérkező „legjobb”
ajánlatok kétszeresei voltak a
rendelkezésre álló összegnek.
Sikerült plusz forrást szereznem, így szerencsére nem veszítettük el a projektet.
– Hogyan lehet megoldani a
felújítást tanítási idő alatt?
– Erről a döntéshozó Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, a pedagógusokat és
a nyertes kivitelezőt kellene
megkérdezni.
– Több alkalommal nyilvánosan nekiment a Szekszárdi
Vasárnapnak. Mi bántja az újsággal kapcsolatban?
– Már a kifejezést is sértőnek
találom. Én nem „nekimentem”
a lapjuknak, hanem azért bírálom, mert a nyilvánvaló pártoskodás helyenként teljesen
komolytalan kérdésfeltevéssel
párosul. Igazi gonzó újságírást
valósítanak meg, ahol a tények
másodlagosak és egy alternatív
valóságot építenek fel, ami méltatlan egy városi laphoz.
A kérdéseket Balázs László
kollégánk állította össze.
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Farkas M.
Harangozó Tamás, a MSZP országgyűlési képviselője azért
hívta meg a szintén a városban
élő Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt a Mikes
utcai MSZP irodába, hogy átadja
neki azt a 1245 kitöltetlen konzultációs ívet, amit a szekszárdi-

ak juttattak el nekik. Harangozó
kijelentette, büszke arra, hogy
„nem a politikusok mentek a
konzultációs ívek után”, és sikernek ítéli, hogy az ellenzéki érzelmű polgárok Szekszárdon is megmozdultak. Hangsúlyozta, hogy
csak az üres íveket gyűjtötték,
vagyis azok teljesen anonimak.
Mint ismert, miközben a kormány azért kampányol, hogy
minél többen küldjék vissza a
minden választópolgárnak el-

juttatott nemzeti konzultációs
íveket, az ellenzék is azon van,
hogy a lehető legtöbbet begyűjtse ezekből a papírokból, csak
éppen kitöltetlenül. Így akarják
megmutatni, milyen sokan nem
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Nem a politikusok mentek a
tiltakozásul összeggyűjtött
konzultációs ívek után, hanem az emberek gyűjtötték
azokat össze és hozták el
nekünk – jelentették ki közös sajtótájékoztatójukon a
Hadházy Ákos és Harangozó
Tamás szekszárdi országgyűlési képviselők.
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Szekszárdon 3500 kitöltetlen konzultációs ív gyűlt össze

értenek egyet a kabinet politikájával. A gyűjtés egyik kezdeményezője Hadházy Ákos.
Hadházy a sajtótájékoztatón
kijelentette, a most átadott ívekkel együtt Szekszárdon eddig

(augusztus 15 .– a szerk.) 3500
kitöltetlen konzultációs ívet adtak le a polgárok, országosan
pedig több százezret. Szerinte
azért nagyon fontos ez az eredmény, mert az emberek nem
maradtak passzívak, maguk
cselekedtek, és megmutatták,
hogy elegük van a kormányzati
propaganda agymosásából.
Mindketten azt mondták:
az akció sikere azt vetíti előre, hogy a 2022-es választáson
lesznek, akik tevőlegesen, cselekvően is segíteni fogják az
ellenzék győzelmét. „Van mitől
félnie a Fidesznek, és van miért reménykednie és dolgoznia
azoknak, akik egy más, normális országban szeretnének élni”
– mondta Harangozó.

A polgármester újratárgyalt volna a kieső bérekről
Határozatképtelen volt a szekszárdi közgyűlés legutóbbi, rendkívüli ülése

A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az
önkormányzati képviselőknek
több mint a fele jelen van. Az
augusztus 19-i rendkívüli ülésen
a Fideszből Kővári László, Csillagné Szánthó Polixéna, Móra
Viktória, Gyurkovics János és
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
(Máté Péter hiányzott – a szerk.)
ott volt, az Éljen Szekszárd frakciót viszont csak Illés Tamás
(képünkön) képviselte, így a
határozatképességhez nem volt
meg a létszám. Az ügy előzménye, hogy az augusztus 6-i ülésen
a Fidesz képviselőinek jelentős
része hiányzott az ülésről. Akkor
csak Máté Péter és Móra Viktória
jelent meg a frakcióból, és mivel
Ács Rezső polgármester valamint Gyurkovics János alpolgármester is távol maradt, helyettük
a rangidős Rácz Zoltán (ÉSZ)
vezette a rendkívüli ülést, amelyen módosították a szervezeti
és működési szabályzatot. Ebben
rögzítve lett, hogy ha képviselőt
a képviselő-testületi munkája
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Balázs László

miatt a munkahelyén felmentik a
munkavégzési kötelezettség alól,
akkor a munkabéréből kieső jövedelmét a közgyűlés megtéríti.
Ács Rezső polgármester szabadságáról való hazatértekor
azonban felfüggesztette a döntés végrehajtását, ezért az ismét
a testület elé került. A közgyűlés helyett tartott informális
összejövetelen a városvezető
hangsúlyozta, nincs gazdasági,
erkölcsi oka, hogy a módosítás
az SZMSZ-ben szerepeljen, a
2020-as költségvetésben sincs
forrás erre a célra. Az igények
az ÉSZ-frakciótól érkeztek, ő
ilyen kéréssel húszéves önkor-

mányzati pályafutása alatt nem
találkozott. Arra kérte a közgyűlés tagjait, fontolják meg a
döntést. Illés Tamás (ÉSZ) erre
úgy reagált, az önkormányzatokról szóló törvény 32. § (2)
bekezdés g) pontjában szerepel az erre vonatkozó passzus,
vagyis csak ennek az átvezetése
történne meg az önkormányzati
rendeletbe. Arról is beszélt, az
alkalmazotti státuszban dolgozó
képviselők miért ne kérhetnének
kompenzációt, amikor a jogszabály lehetőséget ad rá. A pénzt
egyébként az érintett képviselők
munkáltatói kapnák meg. Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője
pedig a közösségi oldalán fejtette
ki álláspontját, amely szerint az
SZMSZ módosítását nem az ÉSZ
frakció tűzte napirendre, hanem
Ács Rezső polgármester neve
alatt kapták meg a hivataltól az
előterjesztést. Ebben pontosan
az a szöveg szerepelt, amit a polgármester utólag kifogásolt.
Kővári László elmondta, az a
megjegyzés hangzott el a múltkori közgyűléssel kapcsolatban,
hogy a Fidesz akadályozza a
határozathozatalt. Ő kórházi

kezelésen vett részt, ezt jelezte
is Máté Péter frakcióvezetőnek.
Azt javasolta, hogy álljon vissza
a régi rend, a közgyűlés minden
hónap utolsó csütörtökén üljön
össze.
Téma lett volna a kulturális
intézmények közalkalmazottainak jogviszony-átalakulása is,
ami a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum és a Tolna Megyei Il�lyés Gyula Könyvtár dolgozóit
érinti. Az alapító okiratok módosítására azért van szükség,
mert a két intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya 2020. november 1-jei
hatállyal a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszon�nyá alakul át, vagyis megszűnik
közalkalmazotti státuszuk. A
törvény alapján bekövetkezett
változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét szeptember 1-ig
kell elvégezni, így ismét összeül
majd a közgyűlés, hogy ne legyen törvénysértés. Illés Tamás
megjegyezte, mivel a jogszabály
július 1-jén lépett hatályba, kellő rugalmassággal már több
rendkívüli ülésen születhetett
volna döntés az előterjesztésről.
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Nincs más ellenségünk, csak a szétszakítottság
Augusztus 20-i ünnepségsorozat Szekszárdon – Vándorkiállítás Trianonról

Augusztus 20-án Szekszárdon is több rendezvénnyel
tisztelegtek államalapító
Szent István király és az új
kenyér ünnepe előtt.

Az eseménysorozat ünnepi
szentmisével vette kezdetét a
belvárosi római katolikus templomban, ahol hagyományosan
ökumenikus kenyérszentelésre
és – áldásra is sor került. Ezután az ünnepi menet levonult
a szentelt kenyérrel a Szent
István szoborhoz, ahol köszöntőt mondott Orbán Attila, a
Tolna Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének alelnöke. A kereszténydemokrata politikus
a kalákáról, a közös munka és
a közösség fogalmáról beszélt.
Mint mondta, a közösségben
élés, a közös cél kitűzése fontos
volt, és mindmáig az is. Államalapítónk is így teremtett közösséget, ám – a kereszténységen,
mint közös értéken túl – további gyökerek is megtartották az
országot egy évezreden át. Orbán Attila szerint Szent István
nyitott volt a más kultúrákkal
való együttélésre, így sokszínű,
mégis egységes kultúra alakult
ki, aminek Tolna megye is szép
példája. Az ünnepi beszéd után
a koszorúzásra került sor.
Szintén augusztus 20-án zajlott egy vándorkiállítás megnyitója is a Művészetek Házában.
A „Szent István keresztény hagyatéka – A Magyar SzentkoroKeresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/SzekszardiVasarnap/
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Farkas M.

na vármegyéi” című kiállításon
látható festményeket Kovach
Anton kárpátaljai festőművész
alkotta. Festményeinek témája
a trianoni békeszerződés magyarokra gyakorolt traumája. A
megnyitón köszöntőt mondott
Ács Rezső polgármester is, aki
a teol.hu tudósítása szerint azt
mondta, aki megnézi ezt a kiállítást, és elmélyed benne, az
más emberként megy ki az épületből, mint amilyenként bejött.
Kocsis Fülöp, a görög katolikus
Hajdúdorogi Főegyházmegye
érsek-metropolitája levélben
küldte el üzenetét. Szerinte Trianon fájdalma ma azt üzeni a
magyaroknak, hogy össze kell
fognunk. „Egymással is, a szomszéddal is, a baráttal is, az ellenséggel is. Mert nincs más ellen-

ségünk, csak a szétszakítottság,
az ellenségeskedés, a megbocsátani nem tudás. A másik ember
nem ellenség, hanem rászoruló
testvér, a másik nemzet nem
szemben, hanem mellettünk áll.
Senkire sem akarunk haragud-

ni, hiszen a méreg öl. Megbocsátani akarunk és gyógyítani, mert
ez éltet egyedül” – hangzottak
Fülöp atya szavai Berlinger Attila, a Polgármesteri Hivatal
kommunikációs referensének
tolmácsolásában.
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MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2020/2021-es tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:

szakmunkásokat

HELYE:

keresünk,
kiemelt bérezéssel.

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától

Orbán Ferenc táncpedagógus

06–20/443–7603

(05502)

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

(05516)

Érdeklődni:
+36 30 243-1368

BEJELENTKEZÉS:

(05500)

+36 20/980 77 52

Építőiparban gyakorlattal
rendelkező

BŐRGYÓGYÁSZATI

GYEREKEKNEK

NEW HOLLAND
SZÜRETELŐ
KOMBÁJNOKKAL
SZŐLŐ SZÜRETELÉST
VÁLLALUNK!
IGÉNY SZERINT SZÁLLÍTÁSSAL!
Pohankovics László
Lucza Zsolt

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2021/2022-es tanévben:

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00
e-mailben:
rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

MENÜ Augusztus 31.

„A”
1350 Ft

• 6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0101 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)
Nyílt nap: 2020. szeptember 25. (péntek) 08:00–12:00 óráig

• 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)
Nyílt nap: 2020. október 02. (péntek) 08:00–12:00 óráig

„B”
1350 Ft

A felvételről szóló döntést a középiskolai felvételi vizsga
eredményei és az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján hozzuk meg.Iskolánk ősztől ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tart 6. és 8. évfolyamos diákoknak.
Jelentkezni lehet telefonon a 06-74/440–571-es számon
vagy e-mailben a gimi@tolnaigimi.hu címen.

Napi
ajánlat
1250 Ft

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. A kiszállítás díja 1.350,- Ft
felett ingyenes, alatta +250,- Ft.
Az ételeket saját dobozainkban
tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz.

Szeptember 1.

Szeptember 2.

Szeptember 3.

Szeptember 4.

Sertés
gulyásleves

Grízgaluska
leves

Zöldségkrémleves

Csontleves

Vegyes
gyümölcsleves

Burgonyás
nudli, házi
baracklekvár

Lencsefőzelék,
házi vagdalt

Lecsós
csirkemáj,
párolt rizs

Csirkehússal
rakott
brokkoli

Mediterrán
jércemell,
petrezselymes
burgonya

Sertés
gulyásleves

Grízgaluska
leves

Zöldségkrémleves

Csontleves

Vegyes
gyümölcsleves

Currys
Rántott karfiol, sült csirkecomb,
olívás
mexikói saláta
tésztasaláta
Jércemell
rántva,
rizibizi
friss saláta

Jércemell
rántva,
rizibizi
friss saláta

Mézes-chilis
sült oldalas,
kemencés
burgonya
Jércemell
rántva,
rizibizi
friss saláta

Füstölt sajttalsonkával töltött Sertéspörkölt,
tarhonya,
sertésborda,
savanyúság
cukkinis rizs
Jércemell
rántva,
rizibizi
friss saláta

Jércemell
rántva,
rizibizi
friss saláta

Füstölt
Füstölt
Füstölt
Füstölt
Füstölt
Fitness
sajtos-tejszínes sajtos-tejszínes sajtos-tejszínes sajtos-tejszínes sajtos-tejszínes
ajánlat
csirkecombfilé, csirkecombfilé, csirkecombfilé, csirkecombfilé, csirkecombfilé,
1450 Ft
bulgur
bulgur
bulgur
bulgur
bulgur

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

(05501)

(05499)

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(05512)

ÉRDEKLŐDNI:
06–20/419–0664
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Wellnessközpont lesz a régi uszodából

Elkészült a régi uszoda rekreációs központtá alakításának megvalósíthatósági tanulmányterve. A látványterv
szerint a korábbi uszodánál
lényegesen több szolgáltatással, nagyobb alapterületen
épül majd fel a létesítmény.

A közgyűlés augusztus elején
döntött arról, hogy nem az eredetileg tervezett helyszínen, a
Szekszárdi Családbarát Strandés Élményfürdő melletti parkolók helyén épül majd meg a
wellness-szolgáltatásokat nyújtó rekreációs központ, hanem
a régi uszodát alakítják át erre
a célra a Toldi utcában. Bomba
Gábor, a közgyűlésben többségben lévő Éljen Szekszárd (ÉSZ)
frakcióvezetője szerint két ok
miatt is jobb helyszín a Toldi
utca a strand melletti területnél:
egyrészt azért, mert közelebb
van a városhoz, könnyen megközelíthető, és sokkal nagyobb
terület áll rendelkezésre, vagyis
azt később akár bővíteni is lehet.
Másrészt pedig, mert itt nincsenek olyan talajproblémák, mint
a strand és az új uszoda környékén, ami jelentősen megnehezíti
és megdrágítja az építkezést. Így
ugyanabból a pénzből lényegesen több szolgáltatást tudnak
megvalósítani.
A Herczeg Zsolt tervező által
jegyzett megvalósíthatósági tanulmány szerint a létesítmény
2862 m2 alapterületű lesz, amit
5154 m2 burkolt és 5629 m2 zöld
terület vesz majd körül. A létesítmény kiszolgáló épületében
lesz majd büfé-kávézó, fodrászat és kozmetika, manikűr és
pedikűr, multifunkciós terem,
konditerem és öltözők. A fürdőkomplexumban a törökfürdő
épül masszázsszobával, ahol a
hagyományos török masszázst,
a hammam-ot alkalmazzák
majd. Az élmény- és úszómedence térben alakítják ki a központ legnagyobb létesítményét,
a buzgárokal és más élményelemekel ellátott élménymedencét,
amelynek lesz gyerekrésze is,
valamint egy 16 méter hosszú
tanmedencét, amely kimondot-

LÁTVÁNYTERV: HEKET KFT.

Farkas Melinda

tan a gyermekek úszásoktatása
céljából létesül majd. A tervek
szerint minden medence, öltöző és mosdó akadálymentes
lesz, vagyis a fogyatékkal élők
is használhatják majd. A szaunavilágban a tervek szerint
lesz finn szanuna, gőzkabin,
sószoba, jégkút, élményzuhany,
és terveznek egy jégszaunát is.
A tervek szerint az épületben
mászófal is is lesz, ami jelenleg
egyedülálló lenne a régióban.
Bomba Gábor leszögezte: a
májusban elkészült előzetes tervek megküldését követően a
főépítész és a városi szakemberek folyamatosan egyeztettek a
megvalósíthatóság és a parkolás
megoldásáról ezen a helyszínen.

Így alakult ki a mindkét fél által
elfogadott, most bemutatott végleges verzió. Parkolási gondok
nem lesznek, a rendelkezésre álló
terület nagy, a terv tartalmazza a
parkolók kialakításának helyét is.
Az építkezést a Modern Városok
Program forrásaiból, vagyis kormányzati támogatásból valósítják meg. A ÉSZ frakcióvezetője
szerint még csak megvalósíthatósági tanulmányt készítették el,
a konkrét tervezés szakaszában a
lakókkal közösen alakítják majd
ki a részleteket, vagyis közösségi tervezés lesz. Hozzátette: a
tervezés és a közbeszerzés lebonyolítása után legkorábban jövő
nyáron kezdődhet az építkezés, és
ha minden a tervek szerint halad,

Több mint egy év csúszás után sem készül el az új uszoda
Újabb határidő-módosítást
kért az új uszoda kivitelezője,
vagyis a harmadik határidőre,
szeptember 30-ára sem sikerül
átadnia a létesítményt - jelentette ki lapunknak Bomba
Gábor. Hozzátette: a kivitelező Aquaplus Kft képviselője a
polgármestertől kért időpontot, hogy megbeszéljék, mégis
mikorra tudná befejezni az
építkezést. Bomba Gábor szerint két lehetőség van: vagy továbbra is megbíznak a kivitelezőben, aki már a harmadik,
általa vállalt időpontra sem
fejezi be a munkát, vagy felme-

rül a lehetősége, hogy kivitelezőt cseréljenek. Mint ismert,
az uszodát eredetileg tavaly
augusztus 31-én, majd a módosított határidő után tavaly
november 20-án kellett volna
átadni. Az uszodát az Aquaplus Kft. építi, amelyet többen is
kapcsolatba hoztak már Bánki
Erikkel, a Dél-Dunántúl talán legbefolyásosabb fideszes
politikusával. Az Aquaplus
egyik tulajdonosa és a cég vezérigazgatója ugyanis György
Zoltán, akiről Bánki korábban azt mondta, hogy a jó
barátja, és közös cégük is volt.

2022 nyarán vehetik igénybe a látogatók a létesítményt.
Lapunk természetesen megkereste az ügyben Ács Rezsőt
is. Azt kérdeztük a polgármestertől, mi a véleménye a
helyszínmódosításról, ő is úgy
látja-e, hogy az új helyszínen
olcsóbb lesz üzemeltetés, így
ugyanabból a forrásból több
szolgáltatást tudnak megvalósítani, valamint megfelelőnek
tartja-e a megvalósíthatósági
tanulmányt, de tíz nappal korábban elküldött kérdéseinkre
lapzártánkig nem kaptunk választ tőle. Máté Péter, a Fidesz
helyi frakcióvezetője lapunknak
közelmúltban adott interjújában azonban beszélt a rekreációs központról. Azt mondta,
a koncepció az volt, hogy van
egy a fogadóépület, a családbarát élményfürdő, ebből az épületből lehet majd megközelíteni
az uszodát. Ehhez csatlakozott
volna a rekreációs központ,
más néven téli élményfürdő.
Persze a talajnak vannak hibái,
nem könnyű ráépíteni, de ennél
sokkal rosszabb területeken autópálya-szakaszokat építettek.
Vannak erre különböző technológiák, stabilizálni biztosan
lehetett volna a talajt – tette
hozzá. A frakcióvezető szerint
a régi uszoda felújítására ebből
a keretből nem lehet támogatást
lehívni, és nagy hibának tartja,
ha létesítmény nem valósul meg.
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Valódi civil kezdeményezésként kelt életre a Szekszárdi
Hulladékkommandó, melynek célja az illegális szemétkupacok feltérképezése, illetve a szemléletformálás annak
érdekében, hogy a jövőben a
lehető legkevesebb szemét
kerüljön ki a természetbe.
Steiner Viktor
Júniusban, a polgármesteri
hivatalban megtartott alakuló
ülésen több civil szervezet részvételével létrejött a Szekszárdi
Hulladékkommandó, mely a
Zöldtárs Alapítvány tagozataként működik. A kezdeményezést a kormány által februárban
bejelentett Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv hívta
életre – tudatta Baltavári István
ötletgazda, egyben ügyvezető,
a Zöldtárs Alapítvány tagja. Az
akcióterv részeként országszerte megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, ami
az új Hulladékgazdálkodási
Hatóság feladatkörébe tartozik.
A szervezet feladata az illegális
hulladéklerakók felkutatásával
járó munka koordinálása, illetve az is, hogy – együttműködésben az önkormányzatokkal – kényszerítse az ingatlan

tulajdonosát a hulladék eltávolítására.
A rendőrség egyébként márciustól szabálysértési eljárás
keretében jár el az illegálisan
lerakott hulladékok ügyében.
A törvény értelmében azt, aki
egy 12 négyzetméteres szemétkupacot helyez el illegálisan,
három év szabadságvesztéssel
is sújthatják. Emellett akár jelentősebb összegű pénzbírság is
várhat az illegális szemetelőkre.
Az új, kemény szankciókat
kilátásba helyező szabályozásra
fel kell készíteni az ingatlantulajdonosokat – mondta el Baltavári István. Szerinte sok telektulajdonos nincs tisztában azzal,
hogy a saját területén található,
illegálisan lerakott hulladék miatt is felelősségre vonható. Hozzátette, a kárpótlás idejében sokan jutottak területhez, például
erdőhöz, de mára jó páran azt
sem tudják pontosan, hogy hol
található a tulajdonuk. Közülük
sokan azzal szembesülhetnek,
hogy egy illegális szemetelő által
a telkükre kirakott hulladék miatt eljárás indult.
A hulladékkommandó megalakításának másik, legalább
ennyire fontos célja, hogy tisztábbá váljon környezetünk –
hangsúlyozta Baltavári István.

NÉVNAP–TÁR

FOTÓ: SZEKSZÁRDI HULLADÉK-KOMMANDÓ

Bárkiből lehet hulladékvadász

A környezettudatos szemlélet kialakítása a legfontosabb,
hosszú távon ugyanis csak így
érhető el, hogy minél kevesebb
szemét kerüljön ki a természetbe. Mindezt az oktatás, a témába vágó információk összegyűjtése és átadása útján szeretnék
elérni. A civil szervezésű összejöveteleken való ismeretátadás
is terveik között szerepel, de a
legnagyobb reményt az iskolás
korosztályhoz fűzik. Ezért ősztől az oktatási intézményekbe is
ellátogatnának előadást tartani
annak érdekében, hogy a diákok minél inkább környezettudatossá váljanak – mondta az
ötletgazda. Azt remélik, hogy a
gyerekek, fiatalok otthon a szü-

leiknek is átadják a megszerzett
tudást, a kialakult szemléletet.
Emellett reményeik szerint a
média is felületet biztosít a közérdekű tudásanyag átadására.
Ugyancsak fontos célkitűzésük, hogy felmérjék a Szekszárd
környéki illegális hulladéklerakókat. Ezek helyének megjelölésére egy, az interneten bárki
számára elérhető térkép is készül. Az ezzel kapcsolatos munka halad, a térképen – melynek
elérhetőségét a közeljövőben
publikálnák – eddig húsz olyan
helyet rögzítettek, ahol illegális szemétkupacot találtak. Azt
remélik, hogy a szekszárdi polgárok is bevonhatók a hulladékvadászatba, és ha túrájuk során
valahol szemétkupacot találnak,
akkor annak GPS koordinátáit
néhány fotóval és a hulladék
fajtáját tartalmazó rövid leírással egyetemben eljuttatják
számukra a(z) szd.hulladekvadasz@gmail.com címre. A
térképet a kapott adatok és saját „hulladékvadászatok” alkalmával megszerzett információk
alapján a önkéntesek frissítik.
A begyűjtött adatok alapján a
Szekszárdi Hulladékkommandó
aktivistái a további intézkedésekről is döntenek, megpróbálják felvenni a kapcsolatot a telek
tulajdonosával, vagy értesítik a
jegyzőt, illetve bejelentést, feljelentést tesznek a rendőrségen.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

Augusztus 30. (vasárnap) – Rózsa, Rozalinda

Augusztus 30.
(vasárnap)

gyengén felhős | szeles nap
max. 36o , min. 19o

Augusztus 31. (hétfő) – Erika, Bella, Hanga

Augusztus 31.
(hétfő)

zápor | hidegfront zivatarokkal
max. 25o , min. 18o

Szeptember 1. (kedd) – Egyed, Egon

Szeptember 1.
(kedd)

zápor | kb. 4 mm eső | szeles nap
max. 25o , min. 16o

Szeptember 2. (szerda) – – Rebeka, Dorina

Szeptember 2.
(szerda)

gyengén felhős
max. 24o , min. 14o

Szeptember 3. (csütörtök) – Hilda

Szeptember 3.
(csütörtök)

közepesen felhős
max. 25o , min. 15o

Szeptember 4.
(péntek)

közepesen felhős
max. 26o , min. 16o

Szeptember 5.
(szombat)

gyengén felhős
max. 25o , min. 16o

Rózsa: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.
Rozalinda: német eredetű; jelentése: paripa + hársfából készült pajzs.
Erika: germán-latin eredetű; jelentése: nagyrabecsült.
Bella: olasz-spanyol eredetű; jelentése: szép.
Hanga: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.
Egyed: görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.
Egon: az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet bezézőjéből önállósult.
Rebeka: héber eredetű; jelentése: megkötöző, megigéző, megbabonázó;
vagy: jól táplált.
Dorina: a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítőképzős formája.
Hilda: német eredetű; jelentése: harc, harcosnő.

Szeptember 4. (péntek) – Rozália, Róza
Rozália: olasz eredetű; jelentése: rózsa.
Róza: latin eredetű; jelentése: rózsa.

Szeptember 5. (szombat) – Viktor, Lőrinc

Viktor: latin eredetű; jelentése: győző, győztes.
Lőrinc: latin eredetű; jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi; babérkoszorúval díszített.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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KISGÉPSZERELŐT keresünk
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)

szekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.

Telefon: 06-30/162–20–02

(05511)

Iskolakezdési AKCIÓ és NYEREMÉNYJÁTÉK
a Pátrix Papírüzletben!

10% kedvezmény

minden iskolaszeres vásárlás végösszegéből.

Akció időtartama:
2020. június 1-től – szeptember 15-ig.
Nyereményjáték: 5db meglepetés csomag
Főnyeremény: 2db roller

Sorsolás: 2020. szeptember 16.
Pátrix Papír

(05510)

(05508)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55.
Tel.: 74/311-309 | e-mail: riba.iren@gmail.hu

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSEINK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Jelentkezők!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy
2020. szeptemberétől képzéseinket újraindítjuk
az alábbi időpontokban:

KÉPZÉSEINKEN BEVEZETETT ÓVINTÉZKEDÉSEK

(05509)

2020. augusztus 30.
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ARANYKÖNYV

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2019
I. Önkormányzat, közigazgatás

December 31. – január 1.
Megtelt a Béla király tér a szilvesztert
együtt ünneplő szekszárdiakkal. Ács Rezső
polgármester pohárköszöntőjében eredményes, de nehéz évre emlékezett, megköszönve mindenkinek munkálkodását,
boldog, sikeres újesztendőt kívánt. Pazar
tűzijáték után Kindl Gábor retro diszkója
szórakoztatta a városlakókat.
Január 3.
A polgármester az újesztendő kezdetén
végig látogatta a város intézményeit,
bölcsődét, óvodákat, oktatási és szociális
egységeket, ahol a vezetőkkel és a munkatársakkal áttekintették a legfontosabb
eredményeket, feladatokat.
Január 2–7.
181 rászoruló igénylőnek háztartásonként
15 mázsa felhasogatott tűzifát szállított
házhoz az önkormányzat.
Január 31.
Istlstekker Ivett átvette Ács Rezső polgármestertől a város kulcsát. Az egészségügyi
szakközépiskolába járó fiatal lett Szekszárd
új diákpolgármestere.
Február 7.
Felavatták a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irodaépületét, amelyet
a Wesselényi utcában a volt SZÜV épületének felújításával 400 millió forintból a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alakított ki.
Az épületet Bartók Péter tü. ezredes, a BM
OKF gazdasági főigazgatója, dr. Horváth
Kálmán kormánymegbízott adta és dr.
Balázs Gábor megyei katasztrófavédelmi
igazgató vette át. Egyházi áldást dr. Kaszó
Gyula református lelkipásztor és Petkó Tamás katolikus plébános adott.
Február 7.
A Polgármesteri Konzultációs Fórumhoz tartozó 20 település támogatásával
újult meg a Balassa János kórház Gyermekosztályának első emelete. Ács Rezső
polgármester sajtótájékoztatón idézte fel
az elvégzett munkát: fürdőblokkok korszerűsítése, festés-mázolás, kétágyas betegszobák kialakítása önálló fürdőblokkal.
A felújítások folytatódnak. A támogatásért
dr. Németh Csaba főigazgató mondott köszönetet a települések vezetőinek.
Február 14.
Tizennégy hellyel, 2x7 fős csoporttal gyarapodott a bölcsődei férőhelyek száma a
Kadarka utcai minibölcsőde átadásával,
amely a berendezésekkel együtt a TOP
pályázat 86 millió forint elnyert összegéből és a város 44 milliós önerejéből, helyi
vállalkozók közreműködésével valósult
meg. Ács Rezső polgármester avatóbeszédében megköszönte mindenki munkáját.
Horváth Erika intézményvezető kiemelte:
a város segítségével, praktikus tervezői ötletekkel és az Ács-Állványozó Kft. kiváló
munkája eredményeként immár minőségi
nevelőmunka végezhető.
Február 28.
Minden eddiginél magasabb, 20,5 milliárd
forintos főösszeggel fogadta el Szekszárd
város közgyűlése 2019. évi költségvetését.
A büdzsé 13,5 milliárdos fejlesztési pénzzel
rendelkezett.
Március 1.
A hagyományoknak megfelelően a város
vezetése a kulturális központba hívta fórumra a gazdaság és közélet szekszárdi szereplőit. Szepesi Balázs, szekszárdi születésű

gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár köszöntője után a résztvevők elemzést
kaptak a megyeszékhelyen elvégzett fejlesztésekről, folyamatban levő munkálatokról
és tervekről Ács Rezső polgármester előadásában. A vendégeket dr. Mernyei Ákos
miniszteri biztos is köszöntötte.

Április 12.
Szekszárdon a város szervezésében több
mint ezer fő részvételével 24 intézmény,
vállalkozás, civil szervezet és sok magánszemély csatlakozásával, immár 5. alkalommal történt meg a húsvét előtti tavaszi
nagytakarítás.

Március 7.
Szekszárdra látogatott Benkő Tibor honvédelmi miniszter, vezérezredes, aki a
kulturális központban a kadétképzésben
részt vevő diákokkal is találkozott. Előadásában a magyar katonaság történetéről
szólt, majd a Szekszárdi Szakképzési
Centrum és a Honvédelmi Minisztérium
által közösen szervezett rendhagyó történelemórán a diákok kérdéseire válaszolt. A
miniszter osztályelső honvéd kadéteknek,
Jákob Kristófnak és Janó Máténak oklevelet és ajándékot adott át. Megtekintette
a mozi előterében látható, a szabadságharcot felidéző kiállítást, majd a siklósi
huszárbandérium korabeli ruhákat viselő
tagjaival beszélgetett.

Április 16.
Végzős középiskolásokkal találkozott Ács
Rezső polgármester az I. Béla Gimnáziumban rendhagyó osztályfőnöki óra keretében. Meghallgatta a diákok elképzeléseit,
javaslatait városunk jövőjéről, s tájékoztatást adott a megkezdett és jövőbeni fejlesztésekről, beruházásokról.

Március 18–24.
Tizenhat tonna szemetet gyűjtött össze
mintegy 1200 önkéntes a TeSzedd! – önkéntesen a tiszta Magyarországért hulladékgyűjtő akcióban, Szekszárd város
szervezésében. Az akcióhoz 11 intézmény,
10 civil szervezet, valamint 8 vállalkozás
és számtalan magánszemély, így Mongólia
magyarországi nagykövete is csatlakozott.
Március 20.
Teljesen megújult a 9-es számú háziorvosi
és a 7-es számú fogorvosi körzet rendelőjének épülete a Wigand János téren. A
költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében napelemeket is felszereltek a mintegy
8000 lakost ellátó rendelőkre.

Április 26.
Szekszárdon 46,88%-os részvétellel zajlott az európai parlamenti választás,
amelyen a Fidesz-KDNP 51,60%-ot, a DK
17,06%-ot, a Momentum 9,98%-ot ért el.
Április 27.
A Prantner Pince Bikavér 2017-es nedűjét
választották meg Szekszárd Város Borának
2019-ben a XIX. Szent György-napi borünnepen, a Szekszárdi Borvidéki Borverseny
ünnepélyes díjátadóján. Elismerést vehetett
át több évtizedes munkásságáért Ferenc
Vilmos, a Dicenty Dezső Kertbarát Kör
elnöke, Rács Róbert, a különdíjakat készítő
keramikus és Baky Péter festőművész.
Április 29. – május 22.
Mind a 10 választókörzetet felkereste szabadtéri lakossági fogadóórákon Ács Rezső
polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester, a
képviselők és a hivatal szakemberei. Mintegy
300 városlakó észrevételeire, több mint 400
javaslatára reagáltak a város vezetői.

Március 27.
A Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs Alapítvány, Szekszárd és Tolna megye önkormányzata konferenciát szervezett „A
klímaváltozás itt van: a szőlő jövője Szekszárdon” címmel a vármegyeházán. A tanácskozást Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke vezette. Ács Rezső polgármester
megnyitója után Fehérvári Tamás megyei
közgyűlési elnök köszöntötte a résztvevőket,
majd előadások következtek. A klímaváltozás hatása a Szekszárdi borvidékre címmel
dr. Buzási Attila a BME adjunktusa, A klímaváltozás hatása a járványos szőlőbetegségek föllépésére témában dr. Füzi István
szakmérnök és dr. Hoffmann Péter agrármérnök tartott előadást. Ezt követte Szekszárd 2018-as időjárásáról Kővári László agromérnök bemutatója. További előadásokat
a „Települési jó gyakorlatok a klímavédelem
területén témakörben” – Naszvadi Balázs, a
Megyei Terület- és Vidékfejlesztési osztályvezetője; „Válaszok a környezetvédelem és az
időjárás kihívásaira a szőlőtermesztésben” –
Mészáros Pál ügyvezető; „Kihívások egy
szekszárdi családi borászatban” – Heimann
Zoltán ügyvezető tartották. Felkért diák
hozzászólóként Herceg Olivér, az I. Béla
Gimnázium 9. B osztályos tanulója a csapadék okozta talajerózió mértékéről készített
díjnyertes dolgozatát mutatta be.

Április 30.
Elkészült és ünnepélyesen átadták a Sötétvölgyi Szabadidőközpontot. A Gemenc
Zrt. beruházásának köszönhetően a kor
követelményeinek megfelelő, korszerű,
többfunkciós épületet húztak fel a horgásztó partján. Kialakítottak egy piknikrétet és
egy játszóteret is. Mint ahogy azt Csonka
Tibor, a Gemenc Zrt. vezérigazgatója,
Zámbó Péter földügyekért felelős államtitkár, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és Ács Rezső polgármester elmondta,
a horgásztó és környezete vonzó programlehetőségeket kínál mindenki számára.
– Harmadik alkalommal tartotta meg
az önkormányzat 8 szekszárdi középiskola
42 végzős osztálya 705 diákjával a közös
ballagást a Piactér felső szintjén. Ács Rezső polgármester egy adatrögzítőt adott
ajándékul, és arra kérte a diákokat, hogy
tanulmányaik befejeztével városunkban
kamatoztassák megszerzett tudásukat.
– A büntetés-végrehajtási intézet a
fogvatartottak által gyűjtött tartós élelmiszert adományozott a Családsegítő és
Gyermekjóléti Központnak. Ács Rezső
polgármester mondott köszönetet a 60 kg
tartós élelmiszerért, a kezdeményezésért,
amelyet Jéri Tamás bv. alezredes felkarolt,
valamint dr. Kaszó Gyula lelkipásztornak,
aki a katalizátori szerepet vállalta és Király
Dominik fogvatartottnak, aki a gyűjtés elindítója volt.

Április 4.
Száz darab, „Gemenc ma” című kötetet
kaptak az általános és középiskolások a
szerző, Vitéz Attila és az önkormányzat
jóvoltából, hogy jobban megismerjék Gemenc értékeit. Ács Rezső polgármester
kiemelte, hogy a színvonalas kiadvány hozzájárulhat a „Gemenc-tudat” erősödéséhez,
és a turisztikai fejlesztések fontosságához.

Május 1.
Szélesebb kínálattal, egyszerre két helyszínnel, gasztró és családi rendezvényekkel
várták a Városi Retro Majálisra a Prométheusz parkba az érdeklődőket, egész napos
előadásokkal, kézműves és étkes sátrakkal,
ismeretterjesztő programokkal, városi művészeti csoportokkal és sztárfellépőkkel a
kulturális központ szervezésében.

Május 7.
Mintegy 24 millió forintból megújult a
Kölcsey lakótelepi háziorvosi körzeteknek
helyet adó rendelő. Ács Rezső polgármester az átadáson kiemelte, hogy 3400 lakos
ellátási, valamint az itt dolgozó orvosok,
asszisztensek munkakörülményei javultak, és dr. Haag Éva alpolgármester lobbizásának köszönhetően számítástechnikai
és orvosi eszközöket is sikerült beszerezni.
A fejlesztésekért dr. Bóvári Klára és dr.
Kárpáti Eszter háziorvos mondott köszönetet. A munkálatokat a PSN Építőipari
Kft. végezte.
Május 9.
Az élet minden területét felölelő együttműködési megállapodást írt alá Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, és
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere a városházán. Az aláíráson dr. Becskeházi Attila és Kovács Pál államtitkár is részt vett.
Május 26.
Hazánkban az európai parlamenti (EP)
választásokon a korábbi 3 voksolásnál
többen, a szavazásra jogosultak 43%-a vett
részt. A Fides-KDNP 13, a Demokratikus
Koalíció 4, a Momentum 3, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik 1–1 mandátumot szerzett. Szekszárdon 46,68 %-os részvétel
mellett az országoshoz hasonló eredmény
született: A Fidesz-KDNP 51,60 %-ot, A
DK 17,06%-ot, a Momentum 9,98%-ot,
az MSZP-Párbeszéd 8,54%, és a Jobbik
3,71%-ot szerzett. A Mi Hazánk Mozgalom, az LMP és az MKKP mellett a Munkáspárt kapott szavazatot.
Június 3–7.
Ács Rezső polgármester több mint 30
szekszárdi oktatási-nevelési intézmény
1000-nél is több szakemberét köszöntötte
a Pedagógusnapon. A város címerével ellátott, „Jeles nap” feliratú vászontáskában
szekszárdi bort és csokoládét ajándékozott
az ünnepelteknek.
Június 4.
A TV2 Mokka című műsorának vendége
volt Ács Rezső polgármester, Bősz Adrián,
a borvidék elnöke és Keszthelyi Szabolcs,
a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért
Egyesület elnöke.
Június 7., június 22.
A Szekszárdi Törvényszéken perszimulációs interaktív bemutatót tartottak a Garay
gimnázium 80 diákjának, majd a Múzeumok Éjszakájához csatlakozva a Nyitott
Bíróság Program keretében előadások
után óránként tárlatvezetésre került sor.
Június 7–10.
Sokszínű, igényes rendezvény volt a 4.
Pünkösdi Hal- és Vadünnep, amely már
a szüreti napokhoz hasonló rendezvénnyé
lett. A gasztrósátorban a kulináris élvezetekről a Szász Söröző és Étterem, a Stefán
Ételbár és az Aranykulacs Kisvendéglő
gondoskodott. 34 program és 65 árus várta
a látogatókat a Béla király téren, a vármegyeháza udvarán, a Szent István téren és a
szervező kulturális központban. A Garay
tér – Szent I. tér – Augusz I. u.vonalán kézműves kirakodóvásárt tartottak. Hangulatos zenék, kiállítások, játszóház vonzotta
az embereket. A programokat közel 30
ezren látogatták. Ugyanekkor a hívők és
érdeklődők számára pünkösdi szabadtéri
istentiszteletet tartottak a Luther téren. A
kedvelt Szekszárdi Nyitott Pincék rendezvénysorozathoz 19 pincészet csatlakozott.
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Június 13.
A hirtelen jött hőség enyhítésére az önkormányzat 7 ivókutat és 3 párakaput helyezett el a város területén.
Június–augusztus
A szekszárdi önkormányzat ez évben is
biztosította a családoknak az ingyenes
napközit és gondoskodott a rászoruló
gyermekek térítésmentes étkeztetéséről.
Június 28.
„Vár a megye” címmel 5. alkalommal
rendezte meg 600 regisztrált résztvevővel
a Tolna Megyei Önkormányzat megyénk
értékeit, szellemi, kulturális és tárgyi kincseit bemutató egész napos rendezvényét a
kulturális központban. Fehérvári Tamás
megyei elnök és Ribányi József alelnök,
majd Ács Rezső köszöntője után színpompás kavalkád részesei voltak látogatók.
Július 4.
Támogatásokról döntött a város közgyűlésének humán bizottsága. Az idén 27 pályázó nyújtott be kérelmet az 1,1 millió forint
kulturális keretre. Ez alkalommal fogadták
el a FKSE Szekszárd és a Fitt Lesz Sportegyesület beszámolóját is. A 2019/2020. évi
óvodai csoportokról szóló információk szerint minden beíratandó kisgyermek felvételt
nyert a város intézményeibe.
– A város gazdasági és pénzügyi bizottsága a kiviteli terv hibái és hiányossága
miatt pótmunka igényről tárgyalt a „Városi
bölcsőde fejlesztése” elnevezésű TOP projektről. Határidő módosítás mellett 4,1
millió forint önerőt szavazott meg.
Július 12.
Átadták a Kölcsey lakótelepi felújított
játszóteret. A gyerekeknek új játszóházat
építettek mini kötélpályával és falmászó
területtel. Az eseményen a polgármester
köszönetet mondott a fejlesztést támogató
Austrotherm Kft.-nek.
Július 10.
A járdaépítési és felújítási programmal
párhuzamosan megtörtént az akadálymentesítés a Csokonai, az Arany J., a Béri
B. Á., a Mészáros L., a Dózsa Gy., a Holub,
a Wesselényi, valamint az Ybl M. utcában
lévő csomópontoknál.
Július 26.
Szúnyoginvázió ellen földi védekezés történt. A méhes gazdáknak gondoskodniuk
kellett a rovarok bezárásáról.
Július 26–28.
A Strandok éjszakáján a fürdőzők éjfélig
élvezhették a vízi tűzijátékot és a tűztáncot.
A zárónapi hangulatról a város fiatal zenészei, a HUMEN csapat, Vikidál Gyula és a
Bon-Bon zenekar gondoskodott.
Július 31.
Ács Rezső polgármester vendégül látta
Szemerei Levente atlétát, a 3000 méteres
akadályfutás bajnokát a városházán. Az ifjú
tehetség kilenc éves kora óta sportol.
Augusztus 6.
A sport- és ifjúsági bizottság támogatásából
a látássérültek két napot tölthettek el úszásoktatással, fürdőzéssel, lángos partival a
szekszárdi élményfürdőben.
Augusztus 8, szeptember 16.
Ács Rezső polgármester és Artim Andrásné E.R.Ö.V. Viziközmű Zrt. vezérigazgatója megnyitotta a szekszárdi csapvizet
népszerűsítő kampányt. A város ivóvize
jó, olcsó és literenként 60 fillérbe kerül.
Aregisztrálók vizeskancsót és kulacsot vehettek át a város ajándékaként.
Augusztus 20.
A belvárosi templomban tartott ünnepi
szentmise ökumenikus kenyérszenteléssel
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és áldással zárult. A Szent István szobor
talapzatára Ács Rezső polgármester a képviselő-testület tagjaival együtt helyezte el
a tisztelet koszorúját. A tartalmas programokat követően este látványos tűzijátékkal
záródott az ünnepnap.
Augusztus 22–24.
Szekszárd város látta vendégül a Megyei
Jogú Városok XVII. Sporttalálkozójának
résztvevőit. Az eseményén 21 megyei jogú
város csapata vett részt és mérték össze
tudásukat vízi öttusában, mini fociban,
strandröplabdában, városismereti vetélkedőn, valamint HóBortos kalandtúrán. A
hangulatos verseny győztese Érd város lett.
Augusztus 24.
Szekszárd adott otthont a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny területi
díjátadójának. Országosan 300, Baranya,
Somogy és Tolna megyéből 61 település
nevezett a versenyre. Szekszárd a közterületek gondozottságáért Arany Rózsa
elismerésben részesült.
Augusztus 24–25.
A Város Napja alkalmából változatos programokat szervezett a kulturális központ. A
nyárbúcsúztatón elsősorban Szekszárdhoz
kötődő művészek léptek fel a Béla király
téren, ahol helyi termelők, vendéglátók
is várták a vendégeket. A délutáni zenés
előadásokon a közönség hallhatta a Holló
Együttest, a Tücsök Zenés Színpad énekeseit, a Szekszárdi Jazz Quartet, Kovács
Gergő, valamint Pápai Joci koncertjét. A
vasárnapi műsorokat a gyerekek élvezték.
Augusztus 26.
Rendkívüli közgyűlésen fogadta el a város
önkormányzata a népegészségügyi rendelet
módosítását, amely alapján tízezer forintértékű ajándékutalványt kapnak a 2019-ben
született szekszárdi gyermekek. A testület
hozzájárult, hogy a 13. számú felnőtt háziorvosi körzetet októbertől az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. működtesse és
dr. Czuczor Judit szerezze meg a praxisjogot.
Augusztus 28.
Befejeződött az elavult ivóvíz vezetékek
cseréje a Mérey, a Babits, az Előhegyi és
az Akácfa utcában. A hetvenöt milliós
beruházási összegből 25 millió volt az
önkormányzati önerő. E fejlesztéssel több
ezer szekszárdi lakos biztonságos ivóvíz
ellátása valósult meg.
Augusztus 29.
Ünnepi közgyűlésen elismerések, díjak
átadására került sor. (Részletesen a Díjak,
elismerések fejezetben!)
Szeptember 1.
A globális klímaválságra reagálva a város területén eddig 3400 fa és cserje elültetésére
került sor. Saját költségvetésből finanszírozott városi projekt az év második felében
folytatódott 222 csemete elültetésével, vérszilvák, kislevelű hársak, nyírfák, platánok,
kőrisek elsősorban a játszótereket díszítik.
Szeptember 11.
Tizenhét pályázó, többségében egyesület
összesen 117 millió forint támogatást
nyert kulturális és sportesemények megvalósítására.
Szeptember 28.
Sikert aratott a Nyomot hagyunk! Szekszárdi babák könyve ötlete. Sok szülő regisztrált,
hogy a kisgyermeke bekerüljön a könyvbe.
Október 1.
Az Idősek Világnapja alkalmából a kulturális központ színháztermében a polgármesteri köszöntőt követően Kamarás Iván
együttese és a medinai zenekar színvonalas műsora teltházat vonzott háromszor is.

Október 9., november 8.
Hatalmas gázrobbanás történt a Herman
Ottó utcában. Nyolcvan ember nem térhetett vissza az otthonába. A város összefogott a károsultak megsegítésére. Az Aegon
Magyarország 25 millió forint kárelőleget
utalt ki az érintetteknek. A balesetnek két
súlyos és három könnyebb sérültje volt,
huszonkilenc lakás vált lakhatatlanná.
– A ház megmenthető lett új technológiának köszönhetően. Magyarországon először
alkalmazták épület alátámasztására a nagy
teherbírású műanyag habot, amely négyzetméterenként 1,2 tonna súlyt bír el. A helyreállítási munkákat az Alisca Bau Zrt. vállalta.
Október 10.
Süli János miniszter és Ács Rezső polgármester által májusban aláírt együttműködési megállapodás kiegészült az intézmények, így a szőlőhegyi óvoda és bölcsőde,
a Baka és Dienes iskolák, az alapszintű
egészségügyi ellátás fejlesztésével, a közlekedési hálózat korszerűsítésével.
Október 13.
Az önkormányzati választáson polgármester-jelöltként Ács Rezső (FIDESZ-KDNP)
6353, Bomba Gábor László (Éljen Szekszárd) 6055, dr. Ótos Attila (Mi Hazánk
Mozgalom) 357szavazatot kapott.
A választási eredmények alapján SZMJV új képviselő-testülete a követjező lett: az
1. számú egyéni választókerületben Gréczy-Félegyházy Gyöngyvér (FIDESZ-KDNP), 2. számúban Csötönyi László (ÉSZ), 3.
számúban Gyurkovits János (FIDESZ-KDNP), 4. számúban Csillagné Szánthó Polixéna (FIDESZ-KDNP), 5. számúban Illés
Tamás (ÉSZ), 6. számúban Murvai Árpád
(ÉSZ), 7. számúban Rácz Zoltán Rókus
(ÉSZ), 8. számúban Faragó Zsolt (ÉSZ), 9.
számúban Gulyás Róbert (ÉSZ), 10. számúban: Máté Péter (FIDESZ-KDNP) győzött.
Kompenzációs lista alapján került a testületbe Bomba Gábor (ÉSZ), Zaják Rita (ÉSZ),
dr. Haag Éva (FIDESZ-KDNP), Kővári
László (FIDESZ-KDNP).
Október 19.
Új szavazást és az október 13-i szavazatok
újra számolását kérte a kettes és a nyolcas
választókerületben a FIDESZ-KDNP. Az illetékesek hatóságok döntése alapján a kettes
választókerületben valamint nyolcas számú
választókerület huszonhetes, huszonkilences
és harmincas szavazókörében előírták a voksolás november 10-i megismétlését.
Október 28.
Az október 13-i választás eredményeként
megalakult a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Tagjai: Töttős Gábor,
Farkas Pálné, Häfner Adél, Mikola Péterné, Cziráki Zoltán. Valamennyien a Tolna
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége Egyesülete jelöltjei.
A Szekszárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 5 fős testületébe Kovács
György (Lungo Drom), Sárközi János József (FIROSZ), ifj. Kovács György (Lungo
Drom), Babina Attila (FIROSZ), Gyarmati
Gábor (Lungo Drom) került be.
November 3.
Újabb műfüves labdarúgópályákkal és
szabadtéri sportparkkal gyarapodott a
város pályázati támogatásból a Zöldkert
utca és a Béri B. Á. utca.
November 5.
Ács Rezső átvette polgármesteri megbízólevelét dr. Kulcsár Ágnestől, a Szekszárdi
Választási Bizottság elnökétől.
November 10., november 19.
A választókerületekben megismételt szavazáson támogatói számát növelve a kettes választókerületben Csötönyi László,

a nyolcasban Faragó Zsolt lett a képviselő-testület tagja.
– A megválasztottak átvették megbízólevelüket, ezt követően a polgármesterrel
együtt a tizenöt fős új képviselő-testület
megkezdhette munkáját.
November 20.
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep, valamint
a Szekszárdi Szüreti Napok elnyerte Minősített Fesztivál címet, amelyet Zsikó
Zoltán főszervező, a kulturális központ
ügyvezető igazgatója vett át Rétvári Bence
államtitkártól és Márta Istvántól a Magyar
Fesztivál Szövetség elnökétől. Az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár ugyanekkor a
Minősített Könyvtár és a Könyvtári Minőségi Díjban részesült.
November 22.
Közel 200 diák, pedagógus és edző érdemelte ki az idei Mecénás Tehetséggondozó
Támogatást. Ács Rezső polgármester az
önkormányzat képviseletében köszöntötte a
jutalomban részesülőket. (Névsort lásd: SZV
2019.december 1. és a kadarka.net honlapon)
November 28.
Megalakult a Szekszárd Megyei Jogú Város
új közgyűlése, egyelőre bizottságok nélkül.
Határidős kérdésekben (pl. Bursa Hungarica ösztöndíj) a rendkívüli közgyűlés döntött.
December 1.
A város főterét 8 méteres fenyőfa díszítette, amelyet a Mecsek Steel Fémhulladék
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlott
fel. A karácsonyfát a Ker-Zo Kft. emelte a
helyére, a díszkivilágítás a Lux H 84 Kft.nek volt köszönhető.
December 4.
A közgyűlés a térségfejlesztési előterjesztést, valamint a KSC Szekszárd 40 milliós
támogatását helyben hagyta. Új SZMSZ
elkészítéséről szavaztak. Zárt ülésen döntöttek a „Szekszárd Városért a művészet
erejével” elismerő cím adományozásáról.
December 12–17.
A város önkormányzata 4400 regisztráló
nyugdíjasnak adott karácsonyi ajándékcsomagot, amelyet a nyugdíjas szervezetek ajánlása alapján a TESCO elsősorban
tartós élelmiszerekből állított össze.
December 23.
A közgyűlés alpolgármesterré Gyurkovits
Jánost (FIDESZ-KDNP) választotta. A
pénzügyi bizottságot Máté Péter, a gazdasági bizottságot Bomba Gábor, az oktatási, sport és ifjúsági bizottságot Murvai
Árpád, a kultúra, civilszervezetek és város
marketing bizottságot Csötönyi László, a
szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottságot Zaják Rita vezeti.
Jóváhagyták az Ész által készített Szervezeti
és Működési Szabályzatot a függelékekkel
együtt. Megszűnt a polgármesteri kabinet.
Döntés született a temetői- és a parkolási
összegek változatlanságáról, Liebhauser
János könyvtár igazgatói tisztségének
megerősítéséről, valamint arról, hogy a
Garay Élménypincét 2020. április 26-ig a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemelteti.

II. Gazdaság

Január 3.
A Magyar Borszakírók Köre 3. alkalommal
tette közzé a Super 12-es listát, amelyen a
legjobb vörösborok közé került az Eszterbauer Borászat Nagyapám Kadarka (2017),
a Mészáros Borház Bodzavári Kékfrankos
Prémium (2013) és a Schieber Pincészet
Palina Cabernet Franc (2013) bora.
Január – december
Tőzsér Béla biomérnök a mikroalga szaporítás és felhasználás lehetőségeivel
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2020. augusztus 30.

foglalkozik, amelyekből tiszta energia
nyerhető. Szaporításuk legfőbb feltétele a
jó ivóvíz. A kutató az Envihorizont Kft.
és Envirosan Bt. képviseletében számos
hazai, nemzetközi tudományos és üzleti
konferencián vett részt, tartott előadást.

Április 6–8.
15 arany- és 10 ezüstérmet nyertek a szekszárdi pincészetek a 20. VinAgora Nemzetközi Borversenyen, ahol a Schieber
Pincészet Tabu kékfrankos 2016 bora lett a
legjobb fajtabor a kékfrankosok mezőnyében.

zást tartott a Dicenty Dezső Kertbarát Kör
a Hotel Meropsban, ahol ünnepi köszöntőt
mondott Ferenc Vilmos elnök, majd Balázsi Zoltán nyugalmazott református lelkész kékfrankos virágszentelése után neves
szakemberek előadásai hangzottak el.

a 2016-os Csaba) aranyérmet hozott el a
németországi megmérettetésről.
– A tavalyinál majdnem két héttel később kezdődött el a szüret a szekszárdi
borvidéken.

Február 16.
Több előadás hangzott el az országos XV.
Tavaszváró Méhésznapon a kulturális központban, amelyen az ágazat helyzetéről, a
klímaváltozás hatásairól, méhegészségügyi
kérdésekről beszéltek és szakmai vásárt is
tartottak.

Április 29.
Eredményesen mérette meg magát a Vesztergombi Pince az Amerikai Egyesült Államokban, ahol Csaba Cuvée 2016-os borával
ezüstérmet nyert a Finger Lakes International Wine Competition nevű versenyen.

Június 14.
Az Országház bora pályázaton a Sebestyén Pince 2016-os Szekszárdi Iván-völgyi Bikavére lett a legjobb bikavér, amelyet 2017-ben Szekszárd Város Borának
is megválasztottak. A kategória második
helyezését a Bodri Pincészet (Szekszárdi
Bikavér Válogatás „Faluhely” 2015) szerezte meg, míg a Fritz Borház (Szekszárdi
Bikavér 2015) a harmadik helyen végzett.
A kadarkák mezőnyében is taroltak a szekszárdiak. A kategória győztesének a Németh János Pincészet Szekszárdi Kadarka 2017 borát választották, a második az
Eszterbauer Borászat („Sógor” Szekszárdi
Kadarka 2018), a harmadik a Vesztergombi Pince (Kadarka 2017) lett. Ugyanekkor
a Takler Pince Szekszárdi Kékfrankos Prémium 2016 a második helyet szerezte meg
a kékfrankosok kategóriájában.

Október 5.
Eszterbauer János és Pálinkás László
meghívására szüretre érkezett a városba az
Omega együttes. A népszerű zenekar vis�szatérő vendég és egy ízletes bor, az Omega
Testamentum ihletője.
– Kapcsolatépítési szándékkal mutatkozott be a Szekszárdi Esküvő- és Party
Expo 2019 elnevezésű rendezvény a kulturális központban. Láthatók voltak a mai
esküvői trendek, a dekorációk közül az
óriás örökvirágok és a fényjátékok.

Február 22.
Szekszárd és Eger között ismét megrendezték a Bikavér párbajt Budapesten, a
Corinthia Hotel báltermének pazar miliőjében, ahol 17 egri és 17 szekszárdi pincészet mutatta be borát.
– A Garay Élménypincében folytatódik
ezentúl a 10 éves múltra visszatekintő BorEgyetem program sorozata, amelynek első
előadása a Kékfrankosok a javából címet viselte Heimann Zoltán és ifj. Heimann Zoltán előadásában, Vitéz Attila szervezésében.
Március 1.
21 magyar bort, köztük 4 szekszárdit választottak a külügyminisztérium 2019.
évi borválogatásába. A borcsomagok a
külképviseleteken erősítik a magyar borról kialakult képet. A presztízs borok közé
került Dúzsiék 2017-es olaszrizlingje, Eszterbauerék 2017-es Nagyapám kadarkája,
valamint Mészárosék 2016-os kadarkája.
A Party csomagba került a Márkvárt Papa
Pincéje 2017-es Mónika cuvée-je.
Március 7.
Összesen tizenhat aranyérmet nyertek a
szekszárdi borászok a XVIII. Országos
Syngenta Borversenyen. A szekszárdi pincészetek közül a Schieber Pincészet szerepelt a legszebben. A borászat összesen 5
aranyérmet nyert. Két aranyérmet szerzett
az Eszterbauer Borászat, illetve a Prantner
Pince, a Takler Pince, valamint a Vesztergombi Pince, míg a Mészáros Pincészet, a
Sebestyén Pince és a Tüske Pince egy-egy
aranyérmet nyert.
Március 17.
Az Országos Borbíráló Bizottság tagjai
közé választotta Mészáros Pétert és Vesztegombi Csabát, ifj. Dúzsi Tamást pedig
újra választották.
Március 27.
Süli János, tárcanélküli miniszter Szekszárdon tartott sajtótájékoztatót öt, térségbeli
megye vezetőivel történt megbeszélés után
a jó minőségű, engedélyek alapján megépítendő Paks II. projektről. Mint hangsúlyozta,
az atomerőművet úgy kell megépíteni, hogy
az 60 évig tudjon olcsón, biztonságosan villamos energiát termelni. A megbeszélésen
részt vett dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és Ács Rezső polgármester is.
Március 28–29.
54 termelő 238 bormintáját értékelte a neves szakemberekből álló zsűri a Szekszárdi Borvidéki Borversenyen a kulturális
központban. Ács Rezső polgármester felidézte, hogy immár 11. éve e minták közül
választják ki Szekszárd Város Borát, amelynek eredményét hagyományosan a Szent
György-napi Borünnepen hirdették ki.
Bősz Adrián, a hegyközségi tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a díjat nyert borok
nemzetközi versenyeken is megállják helyüket. A „Legjobb vörösbor” A Schieber
Pincészet Tabu kékfrankos 2016 bora lett.
Március 29.
2 aranyérmet és 13 ezüstöt nyertek a szekszárdi kadarkák a XXIV. Kadarka Nemzetközi Nagydíj Borversenyen.

Május 4.
A Stefánia palotában az „Aranyos Szekszárd”
elnevezésű rendezvényen olyan borokat kóstoltattak szekszárdi borászok, amelyek a borvidéki borversenyeken arany- vagy ezüstérmet szereztek. Két mesterkurzust is tartottak
ekkor a kadarkáról és a merlot-ról. Az alkalmat várakozáson felüli érdeklődés kísérte.
Május 11.
Harmadik alkalommal rendeztek bortúrát
„Bikavér borongoló” néven 10 pincészet
részvételével. Az országos hírűvé vált eseményre mintegy 600 borturista érkezett.
Május 17–19.
10 szekszárdi borászat és a „Büfékocsi”
részvételével 3. alkalommal rendezték
meg a „Szekszárdi Bortavasz és Food
Truck Show”-t a Béla király téren. A kiváló borok mellett a büfék kínálatának újragondolt, technikailag tökéletesített verzióit
ízlelhette meg a nagyszámú érdeklődő.
Május 25.
A XIV. szekszárdi Szent Orbán Borünnepet
tartották meg ismét a város utolsó egybefüggő történelmi pincesorán. Istifán-gödrében
egyházi áldással, kulturális programmal és
nyitott pincékkel várták a látogatókat a kóstoltató borászok: a Madács Pince, a Ribling
Pince, a Szarvas Pince, a Támer Pince, a Tokaji Pince és a Toronyi Pince.
Május
A bordeaux-i 43. Challenge International
du Vin borversenyen aranyérmes lett a
Bodri Pincészet Bodri kékfrankos válogatás 2016 bora. A Mészáros Borpince Szekszárd Ohmerops cuvée 2016 ezüstérmet
nyert. A Le Mondial du Rosé borversenyen
a Dúzsi Pincészet 3 ezüsttel, a Fekete Borpince 1 ezüsttel lett gazdagabb. A brüsszeli
Monde Selection minősítő intézet a Fritz
Borházat 2 arannyal (Szekszárdi bikavér
2015 és Primus Cuvée 2016) és 1 ezüsttel
(Szekszárdi Bor-Duo 2016) jutalmazta.
– 7 szekszárdi pincészet 8 borát jutalmazta bronzéremmel, illetve elismerő oklevéllel a világ legnagyobb borversenye, a
londoni Decanter World Wine Awards
zsűrije, amelyre 57 országból 17 ezer nevezés érkezett. Bronzérmes lett a Vida
Családi Borbirtok 2016-os bikavére, Dúzsi
Tamás 2017-es cabernet sauvignon rozéja, a
Hetényi Pincészet 2016-os merlot bora, és
Taklerék 2016-os Szenta-hegyi kékfrankosa. Elismerő oklevelet érdemelt ki az Eszterbauer Borászat, Dúzsi Tamás, a Vesztergombi Pince és a Vida Borbirtok.
Május 28.
A XII. kerületi önkormányzat épületében
nyílt meg a Hegyvidéki Ízlelő étterem,
ahol a szekszárdihoz hasonlóan megváltozott munkaképességűek várják ételeikkel a
vendégeket. Mészáros Andrea, az éttermet
működtető Kék Madár Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a Vörös Krisztián
séf által irányított konyhák Szekszárdon és
Budapesten is ugyanazt a menüsort készítik. A megnyitót Fülöp Attila államtitkár
tartotta, részt vett dr. Herczegh Anita és
Ács Rezső polgármester.
Június 1.
V., jubileumi Kékfrankos virágzás ünnepet tartott, szőlészeti és borászati tanácsko-

Június 23.
A 40. Országos Borversenyen a Bodri
Pincészet Szekszárdi „Faluhely” QV 2016
borát választották meg a legjobb vörösbornak, emellett 3 aranyérmet szerzett.
Kimagaslóan teljesített a Fritz Borház is,
amely Szekszárdi Medicina cuvée 2015
borával egy nagyaranyat és 3 aranyérmet
kapott. A Vesztergombi Pince 3 aranyat, a
Takler Pince 2 arany- és 1 ezüstérmet hozott. A Fekete és a Schieber Pincészetnek
2–2 borát díjazták arannyal. Borvidékünkről egy-egy aranyat nyert Dúzsi Tamás és
családja Szegzárdi Borászata, a Twickel
Szőlőbirtok, az Eszterbauer Borászat és a
Heimann Családi Birtok.
Július 27.
Az idén a vörösborok közül is nagyobb
tételek maradtak eladatlanul. Megfelelő
létszámú szüretelőt is nehéz találni. Egyre
többen kényszerülnek a gépi megoldásra,
amely gyorsabb és olcsóbb is, de nem kíméli
az ültetvényeket, mondta Módos Ernő borász, az Alisca Borrend Nagymestere.
Augusztus 2.
A kora esti órákban a hirtelen lezúduló
zápor miatt a város több pontján kellett
szivattyúzni, a letört faágak eltakarítását a
tűzoltók végezték.
Augusztus 12.
Már a megyeszékhelyen is elérhető a minőségi autókölcsönzés, ugyanis az AVIS
nyitott irodát a Suzuki Barta Szalonban.
Augusztus 29.
A hagyományokat folytatva rendezték
meg a környékbeli gazdáknak a kukorica
és napraforgó fajtabemutatót. Simonné
Szerdai Zsuzsanna, a rendezvényt szervező, az Agrárminisztériumhoz tartozó
palánki Csapó Dániel Mezőgazdasági
Szakközépiskola igazgatója nyitotta meg a
szakmai napot.
Szeptember 5.
Az E.ON csoport a szekszárdi és a környező ipari parkok és a térség gazdasági
fejlődéséből fakadóan növekvő igények
kielégítésére alakítja áram- és gázhálózatát.
A vállalati csoport Szekszárdon 18 beruházási munkát tervezett az év folyamán 147
millió forintértékben.
Szeptember 15.
A Mundus Vini borverseny 2019 nyári kóstolóján a Vesztergombi Pincészet
három bora (2015-ös és a 2016-os Turul
Cuvée 2015-ös és a 2016-os Turul Cuvée,

Szeptember 29.
Megjelent a szőlőskertekben a gombabetegség, a botritisz (szürkerothadás),
nagyobb kárt nem okozva.

Október 9.
Megújult a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatóságának szekszárdi, mintegy 2400 gazdálkodó ügyeit
intéző, falugazdász irodája. A nemzeti
szalagot Vendég Edit megyei elnök, Ács
Rezső polgármester és a NAK megyei szervezetének jogelődjét 20 évig vezető Kővári
László vágta át.
Október 10.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte
a Gemenc Bau Kft. A Eddig 339 könnyűszerkezetes csarnokot építettek és száznegyven településen több mint százhetven
közművet terveztek. A társaság tulajdonosai ma is a cég dolgozói.
Október 12.
A Matók Optikában a Széchenyi 2020
pályázat segítségével 45 milliós műszaki
korszerűsítés történt. Századmilliméter
pontosságú csúcstechnológiával készülnek
az üzletben a szemüvegek.
Október 25.
Megnyitotta irodáját az ország egyik legdinamikusabb ingatlanközvetítő hálózata,
az Immo1 Simon Andrea tulajdonos célja,
hogy csapatával képviselje, védje az ingatlantulajdonosok érdekeit.
November 3.
A tavalyinál kevesebb, de kiváló szőlő
termett az idén a Szekszárdi Borvidéken,
amelyet gazdag íz- és zamat, magas cukortartalom, valamint szép savak jellemzik.
December 1.
Megújult, exkluzív belsővel, gazdag karácsonyi kínálattal várta vásárlóit a Barsi
Óra- és Ékszer Szalon a Széchenyi utcában.
December 10.
A Szekszárdi Schieber Pincészet nyerten el
Magyar Sommelier Szövetség Par Execellence szakmai díját a termelői kategóriában.
December 24.
Remek évet zárt a szekszárdi Mészáros
Borház és Pince. Boraikra megrendelések
érkeztek a szomszédos országok mellett
Angliából és Kínából is.
III. Oktatás, nevelés
Február 4., február 25.
20 éves a Babits Mihály Általános Iskola
munkaközössége által életre hívott matematika verseny, amelyen eddig 1500 diák mérte
össze tudását. Az eredményhirdetésen Ács
Rezső polgármester különdíjat adományozott a legfiatalabb első helyezett tanulónak.
Február 8.
A PTE KPVK diplomaátadó ünnepségén
turizmus-vendéglátás, szociális munka,
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üzleti szakoktató, magyar és német nemzetiségi óvodapedagógus és tanító szakon
végzettek vették át okmányaikat. Dr. Szécsi
Gábor dékán ünnepi beszéde után jutalmazta a legjobbakat, majd elbúcsúztak az
intézményben 1988 óta tevékenykedő Szabó Ernő János oktatótól, a Tanulmányi és
Főigazgatói Hivatal korábbi vezetőjét.
Február 15–16.
Az I. Béla Gimnázium rendezhette meg a
Tudományos Diákkörök XIX. Kárpát-medencei Konferenciájának Élet- és Környezettudományi Tematikus Konferenciáját,
amelyen diákok mutatták be tudományos
kutatásaikat 7 szekcióban 60 középiskolás
részvételével.
Február 23.
A 2018/2019-es tanévben a Pécsi Tudományegyetem Klasszika Filológia Tanszéke
és a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye közösen hirdette meg görög- római
tárgykörben a Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt. A HyperQuest elnevezésű kategóriában, online kvízjátékon a Szekszárdi
SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájának
11.B osztályos triója, Blézer Barbara, Bóvári Dorina, Rákos Krisztina 100 középiskolás
csapattal megküzdve a pécsi döntőbe jutott,
ahol második helyezést ért el. A diákokat a
versenyre Balogh Attila készítette fel.
Február 25.
Megállapodást kötött a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium és Syngenta
Magyarország. A vállalat szakértői ismereteik átadásával járulnak hozzá a diákok
szakmai ismereteinek gyarapításához, ezen
kívül egy tehetséges tanuló ösztöndíjat kap.
A szakirányú képzésben részt vevők számára a vállalat szakmai kirándulásokat is
szervez az előadások mellett.
Március 12.
A PTE szekszárdi kara „Tanítók napja
2019” című rendezvényén megemlékeztek
a 150 éves magyar állami tanítóképzésről,
amelyet dr. habil Kurucz Rózsa, a pedagógiai és pszichológiai tanszék tanára idézett
fel. A gyakorlóiskola tanárai saját fejlesztésű játékaikat és a digitális történetmesélés
módszerét is bemutatták.
Március 12–13.
A Szekszárdi Garay János Gimnázium 24.
alkalommal adott otthont a Garay-napok
keretében a Kárpát-medencei Kőrösi Csoma Sándor földrajzi, „Az én Pannóniám”
vers- és prózamondó versenynek.
Március 18.
A Határtalanul program keretében Nagyváradon tett látogatást a Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola 30 diákja
és pedagógusai.
Március 18–22.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola bekapcsolódva az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott, a Föld
fenntarthatósága, védelme érdekében
meghirdetett projektbe, másodszor szervezte és rendezte meg a Fenntarthatósági
Témahét programját. A hét utolsó napján
az osztályok a programokról „elégedettségi
lábnyomot” töltöttek ki.
Március 21–22.
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola megrendezte a 15.
Neumann Nemzetközi Tehetségkutató
Programtermék Versenyt Kovács Győző
szellemében. A pályázók hét kategóriában
mérhették össze tudásukat. A 26 általános
és középiskolából több mint 150 nevezés
érkezett a versenyre. A versenyen az I. Béla
Gimnázium tanulója, Csákvári Dávid Számítógépes animáció kategóriában 1., számítógépes grafika kategóriában pedig 2.
helyezést ért el.
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Március 22.
Az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
(továbbiakban Csapó Dániel középiskola)
33. alkalommal rendezte meg a Csapó
Dániel Emlékversenyt. A 16 iskolából beérkezett 44 pályaművet három szekcióban
mutatták be: 1. „Alternatívák a mezőgazdasági termelésben”, 2. „Hagyományok,
értékek megőrzése – a vidék fejlesztésének
lehetőségei”, 3. „Élelmiszeripari technológiák bemutatása”. A legnépszerűbb az „Alternatívák a mezőgazdasági termelésben” volt.
Március 26.
Az oktatás, képzés, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos híráramlás folyamatossága szerepelt a PTE Szekszárdi Kara
és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság között létrejött keret-megállapodásban. Dr. Szécsi Gábor dékán a tantárgyi kínálat ez irányú bővítését, dr. Balázs
Gábor megyei katasztrófavédelmi igazgató
az együttműködés jelentőségét méltatta.
Április 12.
A Szakmák éjszakája programsorozaton,
amely hazánk legnagyobb pályaorientációs rendezvénye, a Szekszárdi Szakképzési
Centrum 4 tagintézménye mutatkozott be
nagy érdeklődéstől kísérve a Piactéren. A
rendezvényt Ács Rezső polgármester nyitotta meg hangsúlyozva, hogy hosszú távú célja
az önkormányzatnak, hogy a fiatalok a városban, országhatáron belül találjanak munkát.
Április 16.
Középiskolás diákoknak tartott előadást az
európai parlamenti választások fontosságáról dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője
az Europe Direct szervezésében.
Április 17.
Feldman Zsolt az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Placcon megrendezett Gazdafórum előadójaként a magyar mezőgazdaság helyzetét,
fejlődését méltatta.
Április 19.
200 fodrásztanulóból a 7. helyen végzett
Csiszár Tamás, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által szervezett Szakma Sztár
Fesztivál budapesti döntőjén.
Április 26.
„40+1 év Szekszárd zeneoktatásában”
címmel adtak jubileumi hangversenyt
Szily Lajos trombitatanár növendékei a
Művészetek Házában. A művész-tanárt
Ágostonné Béres Kornélia, a zeneiskola
vezetője és Ács Rezső polgármester köszöntötte. Tanítványai közül 9-en választottak zenei pályát. Az est díszvendége
Farkas István harsonaművész, Szekszárd
egyetlen Liszt Ferenc-díjas rézfúvósa volt.
Május 15.
Közel 70 növendék részvételével, zongorás
nappal zárult a Liszt Ferenc Zeneiskola
Nemzeti Tehetség Program 2018. évi pályázata. A nagyszámú közönség 41 műsorszámot hallhatott a tehetséges fiataloktól.
Május 22.
Páratlan szülői, tulajdonosi összefogással, 5
millió forint értékben szabadtéri edzőparkot
alakítottak ki a Szekszárdi Garay János Gimnázium udvarán. A költségeket a Tolnatej Zrt.
és a TolnAgro Kft. tulajdonosai állták, a tervezést Péri Gábor építész, a kivitelezést Vass Péter, a V&Periko Kft. cégvezetője irányította.
Május 28.
A Szekszárdi Tankerületi Központ infrastruktúra-fejlesztő uniós pályázatba
vonta be a Garay János Általános iskola
és AMI-t. Több helyiség, így a művészeti
terem is megújulhatott.

Május 30.
Az I. Béla Gimnáziumban fotodokumentációs kiállítás nyílt „Fedezd fel a Szekszárdi-dombságot” címmel szakkörös
diákok munkáiból.
– Több mint 50 elismerést adtak át a 49.
Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázaton a
kulturális központ márványtermében.
Június 7–13.
A Nyitott Világ Alapítvány 16. alkalommal szervezte meg a németül tanuló diákok bécsi utazását, amelyen az osztrák főváros történelmi és kulturális látnivalóival,
nevezetességeivel ismerkedhettek.
Június 13.
Együttműködési megállapodást kötött a
PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Kar prof. dr. Szécsi Gábor
rektorral az élen a PTE Gyakorlógimnáziummal, a Szekszárdi Garay János Gimnáziummal és a Tolna Megyei Egyed Antal
Honismereti Egyesülettel, hogy Tehetség
Műhelyekben egyesítsék erőiket a hatékonyabb tehetséggondozás érdekében, erősítve a térség, a megye, a régió gazdasági és
megtartó erejét, a képzési kínálat bővítését,
illetve szekszárdi kar inkubátor szerepét.
Június 15.
14 csapatból a 7. helyen végzett a Dienes
iskola 7–8. osztályos csapata a nemzetközi
Bátrak Ligája – Rákóczi Kupa döntőjében.
Logóné Kovács Zsuzsanna, Stella Éva és
Reinics Gábor tanítványait az önkormányzat képviseletében dr. Máthé István
kísérte el.

Augusztus 6.
A Babits Mihály Kulturális Központ tartalmas nyári táborozási lehetőséget kínált
kisiskolásoknak. A tábor-sorozat a Sportválasztóval indult a sportos gyerekeknek,
majd a Mesterségek mesterei cím keretében
fazekas, bőrműves, csuhékészítő, mézeskalácsos, gyertyaöntő mesterségekkel ismerkedtek a táborozók. A Hercegnő táborba a
mesék világát kedvelők, Grimaszka táborba
a színházi világa iránt érdeklődők vehettek
részt. A Varázsecset foglalkozásokon a gyerekek a rajzolás technikáját tanulták.
Augusztus 30.
A PTE KPVK elsőéves hallgatói háromnapos gólyatáborban ismerkedtek az egyetemi élettel és a várossal.
– Tanévkezdésre befejeződtek a Tolna
Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Garay Általános
Iskola felújítási munkái.
Augusztus 30. – szeptember 2.
A tanévnyitókon az önkormányzat hagyományosan ajándékkal kedveskedett az
első osztályos kisdiákoknak. Ez évben 371
diák vette át a Szekszárd logójával díszített,
evőeszközt is tartalmazó uzsonnás dobozt.
– A PTE szekszárdi karán kétszáz
hallgató kezdte meg tanulmányait. Ez alkalommal történt meg a kari elismerések,
oklevelek és jubileumi emléklapok átadása
az intézmény dolgozóinak.
Szeptember 8.
A fogvatartottak munkájának köszönhetően újultak meg a Kölcsey óvoda fajátékai.

Július 1–6.
Szakma-kostoló néven pályaorientációs
hetet szervezett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az AM DASZK Csapó Dániel
Középiskolában. Az iskola húsz, a mezőgazdaság iránt érdeklődő felső tagozatos
diákot fogadott nyári táborában.

Szeptember 16.
A PTE KPVK és SZMJV közösen meghirdetett Harmadik Kor Egyeteme sorozat
évadnyitójának első előadójaként Szekszárd polgármestere a városvezetés közép
és hosszú távú elképzeléseiről, az elmúlt
évek eredményeiről tartott előadást.

Július 6.
A PTE KPVK-n ünnepélyes diplomaosztót tartottak. A kar elnyerte az oktatói
kiválósági mutatók alapján az ország második legjobb pedagógusképző intézménye
elismerést. Nőtt a hallgatói létszám, bővült a
választható szakok köre, és a képzési kínálat.

Szeptember 21.
A PTE Gyakorló Általános Iskola 2. a osztálya másodszor nyerte el a vándorkupát
az Autómentes Napon, ezzel megszerezte
a legtekerősebb bringás címet.

Július 7.
A megye középiskoláiban közel kétezer diák
tett középszintű érettségit. 244-en vállalták
az emelt szintű vizsgát, amelyet ez évben is a
Garay és az I. Béla gimnáziumra koordinált.
Július 12.
Szakmunkás bizonyítványokat adtak át a
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A szobafestő tanfolyamon tizenhét
fogvatartott vett részt, közülük tizenöt fő
tett eredményes vizsgát, akik számára megélhetést biztosíthat a megszerzett szakma.
Július 13.
A Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző
Iskola 10. és 11. évfolyamos rendészeti
tanulói nyári tábor keretében mélyítették
elméleti ismereteiket, és gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttek.
Július 27.
A hónap első felében közel 60, a hó végén
40 gyerek töltötte hasznosan a szünidőt a
nyári napköziben. A színvonalas ellátás
fenntartása érdekében kizárólag az aktív
dolgozók gyermekeit tudták fogadni.
Július 27. – augusztus 3.
A Nyitott Világ Alapítvány 19. alkalommal
szervezte meg hagyományos nyári nyelvtáborát a vajtai Zichy-kastélyban. A nyelvtáborban 88 diák tanult angol és német anyanyelvű tanárok közreműködésével.

Szeptember 25.
Átadták a megújult 125 férőhelyes Városi Bölcsődét. A 140 milliós beruházási
költség teljes összege TOP pályázatból
származott.
Szeptember 26.
Az országos Baleset-megelőzési Bizottság,
a Magyar Biztosítók Országos Szövetsége
jóvoltából évente megrendezik a Biztonság Hete programot. Ez úttal PTE Illyés
Gyula Gyakorló Általános Iskola diákjainak szerveztek foglalkozásokat. „Hogyan
közlekedjünk okosan” címmel előadást
hallhattak a diákok, és játékos feladatokat oldottak meg. A tűzoltóság is bekapcsolódott a programba sok érdekességgel,
játékos formában tanítva.
Szeptember 27.
Ebben az évben is megrendezték a Garay gimnáziumban a Kutatók Éjszakáját,
amelyhez csatlakozott a megyei kórház és
a megyei levéltár.
Október 2.
Ünnepélyes keretek között történt meg a
Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
felújított épületének átadása. A Szekszárdi
Tankerületi Központ nyertes pályázatának
és saját forrásának birtokában, kiegészítve
a város által nyújtott támogatással valósulhatott meg az 1958-ban épült iskolaépület
modernizálása. A megújult tantermekbe
új bútorzat került. A diákok műsorával
színesített átadón avató beszédet mondott
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Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ
elnöke, Gerzsei Péter a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója és Ács Rezső
polgármester. Az iskola közössége nevében
Botos Ilona az intézményvezető köszönte
meg a beruházást. Az ünnepségen részt
vett a kivitelező Ács-Állványozó Kft. ügyvezetője, Zsobrák Róbert.
Október 3.
A Csapó Dániel középiskolában az Agrárképzők napján mintegy 180, pályaválasztás
előtt álló 7-8. osztályos általános iskolás ismerkedett a megye mezőgazdasági és élelmiszeripari képzéseivel, gyakorlóhelyeivel.
Október 4.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
szervezésében versenyeztek a rendészeti középiskolások. Ebben az évben is a
Csapó Dániel középiskola csapata volt a
győztes. A tanulók elméleti és gyakorlati,
jórészt erőnléti versenyszámokban mérték
össze tudásukat, fizikai erejüket.
Október 9.
Az Országos Haditorna Verseny megyei
elődöntőjére 12 megyei középiskolából érkeztek a versenyzők. A Csapó Dániel középiskola Csapó2 nevet viselő csapata végzett az
első helyen, továbbjutva az országos döntőre.
Október 10.
Az 1990-től önálló Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán az országban elsőként indult
1989-ben nappali tagozaton a főiskolai
szintű általános szociális munkás szak,
amely a bolognai rendszer részeként 2006tól alapszakként folytatódott. A jubileum
alkalmából szakmai konferenciát és tájékoztatót tartott a PTE KPV Kara.
– Arany és ezüst parolikat, évfolyamjelző díszgombokat adtak át a Szekszárdi
Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája 23, honvéd kadétképzésben
részt vevő növendékének. A hagyomány, a
szokás a 19. sz. közepére vezethető vissza.
Október 15.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója
volt a Család Akadémia vendége a PTE
KPVK aulájában. Előadásának címe: Ki a
szívét osztja szét.
– A Garay gimnáziumban a pályaorientációs napon a diákok és szülők együtt
vettek részt a matematikai, a természettudományi, a műszaki, az informatikai készségek fejlesztése programban.
Október 16.
A Kenyér Világnapját a palánki Csapó Dániel középiskola hagyományosan a Garay
téren ünnepelte. A kenyeret Böjte Csaba
ferences rendi szerzetes: – „Jusson mindenkinek elegendő és egészséges élelmiszer! Ne legyen
éhező ember!” – mondatokkal áldotta meg.
Október 18.
A Garay gimnáziumot Magyarország száz
legjobb középiskolájának listájában a hetvenegyedik helyre sorolták. A teljesítmény
mérésekor a magyar nyelv és irodalom, a
matematika, az idegen nyelvek, a közép- és
emelt szintű érettségi vizsgák eredményei
és a továbbtanulási mutatók számítottak.
Október 19., november 19.
Az I. Béla Gimnázium lett az egyik győztese
a MVM okosbútor pályázatának. A nagyméretű, szabadtéri, fából készült, napelemes,
USB-aljzattal telefontöltésre is alkalmas, sötétben hangulatvilágítást adó, művészeti alkotásnak is tekinthető ülő alkalmatosság elnyeréséhez a pályázatot Csizmazia Dóra, Sebestyén
Adriennel és Csika Lucával készítette.
Október 25.
Digitális Közösségi Alkotóműhelyt avattak a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakkép-

ző iskolájában. Harminc millió forintért
felszerelt műhely a napi oktatást segíti, ahol
a tanulók a digitális technológia alapjait tanulhatják meg az informatika, a gépészet,
az elektronika területén.
Október 30.
A Kaleidoszkóp Versfesztivál a Magyar
Versmondók Egyesületének pódiumművészeti seregszemléjén junior kategóriában a
kilencéves Wéber Aliz, a szekszárdi katolikus iskola tanulója lett az első helyezett.
November 2.
Az osztrák fővárosba utazott a PTE KPVK
oktatóinak és hallgatóinak kilencfős küldöttsége egy Erasmus program kidolgozásában való részvétel jutalmaként.
November 6.
A Baka István Általános Iskola 17. alkalommal rendezte meg névadójára emlékezve irodalmi és művészeti versenyét a
város általános iskolásainak és nagycsoportos óvodásainak. A versmondó, szövegalkotó és a kommunikációs versenyen
100 kisgyermek, diák vett részt
November 10.
A Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskolájában ötödik éve foglalkoznak azok képzésével, akik
nem tudták befejezni az általános iskola 7.
és 8. osztályát. Pályázati támogatásból fedezik a tanfolyamon részt vevők képzési,
utazási és keresetpótló juttatását.
November 11.
Márton-napon a Szekszárdi Wunderland
Óvoda dolgozói kaláccsal és meleg teával
várták az ovisokat szüleikkel együtt, majd
lámpásokkal a Garay térre vonultak, ahol a
kicsik felelevenítettek egy legendát a jóságos Szent Mártonról.
November 13. – november 17.
A Csapó Dániel középiskola képzési lehetőségeivel ismerkedhettek a „Jövőd
Záloga” pályaválasztási kiállításon. A
Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalmi
és Foglalkoztatási Főosztálya huszonegyedik alkalommal rendezte meg a börzét
a kulturális központban. A Szekszárdi
Szakképzési Centrum is részt vett külön
standdal a rendezvényen. Ez alkalommal
tájékoztatást adott Dömötör Csaba, az intézmény kancellárja.
November 15–21.
A szekszárdi Gyermekláncóvoda, a Szent
József katolikus iskola csatlakozott a
„Legyen minden nap mézes nap” kampányhoz, amelyhez az indíttatást a Szlovén
Mézes Reggeli kezdeményezés adta. A városunk két intézményében a gyerekek a Tolna
Megyei Méhész Egyesület és a Szekszárdi
Völgy Méhészet felajánlásának köszönhetően kóstolhatták meg a finom mézeket.
November 18–22.
A Tudomány Hete rendezvénysorozathoz
kapcsolódva tehetségnapokat tartottak a
Garay gimnáziumban. A diákok természettudományos és irodalmi összeállításokkal
mutatkoztak be. Dr. Kovács Antal, a MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs
igazgató „Atomenergia – a jó megoldás”
címmel tartott ismeretterjesztő előadást.
November 19.
PTE KPVK nyílt napon mutatta be az új
szak, a gyógypedagógiai képzés lehetőségeit, amely 2020 szeptemberétől már államilag támogatott szakként indul 30–40
hallgatóval.
December 8.
A „Határtalanul” pályázat támogatásával
Erdélyben járt a Kolping iskola 35 diákja.

December 10.
Az Ady Endre középiskola végzős kozmetikus tanulója, Katona Nóra a 2. helyen
végzett a Pécsen megrendezett regionális
versenyen a Nappalok és éjszakák kategóriában. Felkészítője Ambrus Viktória volt.
– Jól sikerült az I. Béla-nap, amelyen a
gimnázium diákjai tudományos-ismeretterjesztő előadásokat halhattak és bemutatkozott az iskola színjátszó csoportja.
December13.
Dávid Sarolta a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája tanulója a 8. alkalommal Budapesten megrendezett Szamos
Mátyás Cukrászati versenyen a képzeletbeli
dobogó 3. fokára állhatott fel ínycsiklandó
cukrászalkotásával. Az intézmény másik
tanulóját, Boros Dominikát a legkreatívabb díszmunkáért jutalmazták. A tanulókat Fazekasné Both Anikó mestercukrász,
cukrász szakoktató készítette fel.
December 18.
A szekszárdi gyermekotthon gyermekei
számára gyűjtöttek karácsonyi ajándékokat az I. Béla gimnázium diákjai.

IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Január 18.
Már 9. alkalommal adott otthont a PTE
KPVK a Mészöly Miklós Vers-és Prózamondó Versenynek az író születése 98.
évfordulóján.
– 17. alkalommal rendezték meg a Tolna Megyei Négykezes Találkozót, amelyen
Erősné Máté Éva zeneiskolai tanítványai
közül kiemelt arany minősítést ért el a Karácsony Hanna – Jaszenovics Szonja, Aranyi Panna – Ninaj Gentiána valamint a
Hájas Kristóf – Szabados Balázs kettős. A
zsűri a verseny kiemelt arany minősítéssel
díjazott, legkiemelkedőbb teljesítményért
járó különdíját a Bajusz Panna – Sándor
Zsigmond párosnak ítélte. Erősné Máté
Éva tanári különdíjat kapott.

Január 19.
Ács Rezső polgármester megnyitójával,
majd Szörényi László irodalomtörténész
köszöntőjével vette kezdetét a XVI. Mészöly
Miklós Emléknap a Művészetek Házában.
Az írói pályakezdésekről Szolláth Dávid:
a „Vadvizektől a Sötét jelekig”, majd Ódor
János Gábor: „Szekszárdi helyszínek a Vadvizek” novelláiban, végül Németh Gábor
„Koldustánc” címmel tartott előadást.
A 2006. évi Mészöly Miklós-díjas
költőről, Darvasi Lászlóról készült filmet,
Kis Pál István, Gacsályi József és Pomsár
Tamás alkotását mutatták be, majd átadták a Mészöly Miklós Emlékplakettet,
amelyet 2019-ben Jankovics Zoltán költő,
szerkesztő, A Pad Egyesület alelnöke, irodalomszervező érdemelt ki.
A Mészöly Miklós-díjat Szvoren Edina
írónő nyerte el. Az emléknapon közreműködtek az előző napon rendezett Mészöly
Miklós Vers- és prózamondó verseny
győztesei: Kecskeméti Bence Odin, Lekics Mátyás Jenő és Loboda Izabella. Sági
Róbert és Kovács-Szabó Áron trombitán,
Hájas Kristóf, Szabados Balázs zongorán,
Farkas Gréta fuvolán, Lozsányi Tamás orgonaművész kíséretével. Az író szülőházán
levő emléktábla megkoszorúzásakor Szörényi László, az előző évi emlékplakettes
megemlékezése után az Irodalom háza –
Mészöly Miklós Emlékházban beszélgetés zajlott a kitüntetettekkel. Az emléknap
Polcz Alaine könyvtombolájával ért véget.
18-án a megyei múzeumban Ablonczy
Anna mutatta be „Polcz Alaine: Gyermekkorom” című könyvét, végül a Művészetek
Házában „A téglaégető dala” címmel korai
Mészöly-írások felolvasó-színházi adaptációjának ősbemutatóját tekinthették meg
az érdeklődők Kovács Viktor és Kovács
Dominik írásműve alapján.

Január 22.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Művészetek Házában a szekszárdi születésű
Hencze Tamás (1938–2018) festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás az „Új Kossuth-díjasok” sorozat tárlataként, amelyen Baky Péter
festőművész, kurátor mondott köszöntőt és a
képeket dr. Aknay Tamás művészettörténész
ajánlotta az érdeklődőknek.
– Az „Operaház nagykövete Szekszárdon” sorozatban Käfer György klarinétművész tartott előadást a magyar zenekultúra fejlődéséről a Garay gimnáziumban.
– A Wosinsky Mór megyei Múzeumban bemutatták a „Háborúról háborúig:
Képes várostörténet 1918–1945” című
időszaki kiállításhoz dr. Gaál Zsuzsa főmuzeológus által jegyzett tárlatvezető
füzetsorozat legújabb kiadványát, amelynek létrejöttét többek között Vitéz Attila
fotógyűjteménye is segítette.
Január 25.
Az V. Szanyi Irma regionális zongoraversenyen a Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei közül kiemelt arany minősítést kapott:
Lozsányi Julianna (tanára: Lozsányi Tamás) és Karácsony Hanna (tanára: Erősné Máté Éva). Arany minősítés: Bajusz
Panna, Hájas Kristóf, Sándor Zsigmond
Áron, Szabados Balázs (tanáruk: Erősné
Máté Éva) és Müller Albert János (tanára:
Főglein Klára).
Január 30.
A Wosinsky Mór Múzeum Múzeumi
Esték sorozatában dr. Dobos Gyula történész, főlevéltáros, ny. levéltárigazgató előadása hangzott el Perczel Mórról és koráról.
Január – december
A különböző szekszárdi rendezvényeket
rendszeresen támogató Sz+C Stúdió Kft.
Vitrintárlatban Dohoczkyné Zsuzsa
csuhé bábjaiból összeállított kiállítás volt
megtekinthető.
Február 5.
Koch Valéria költőnő emlékére verses-zenés estet rendezett a Magyarországi Német
Színház társulata, amellyel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által is támogatott országos programhoz
csatlakoztak. Az összeállítás teljes egészében a DBU színészeinek munkája, mondta
Lotz Kata, a színház igazgatója.
Február 15–16.
– Kultúrházak Éjjel-Nappal címmel ismét nyílt napokon mutatta be sokrétű
tevékenységét a Babits Mihály Kulturális
Központ. A látogatók megtekinthették a
csoportok munkáját, volt gyermek és felnőtt táncház, játszóház, egész napos vetítés
zenei aláfestéssel, kézműves foglalkozások,
néptáncegyüttesek, kórusok, dalkör fellépése, nagy érdeklődéstől övezve.
– Az I. Béla Gimnázium rendezte meg
a TUDOK Kárpát-medencei Élet- és
Környezettudományi Tematikus Konferenciáját a Kutató Diákok Alapítványával
közösen, amelyen 7 szekcióban több mint
60 diák mutathatta be kutatómunkáját.
Február 18.
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár segítségével 1000 kötettel könyvtárszoba nyílt a
Tolna Megyei Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályán.
Március 13.
A megyei múzeum és a Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egyesület Kedvenc témám sorozatának előadója dr.
Dobos Gyula történész, főlevéltáros volt.
Vetítettképes előadásában rendhagyó
történelem óra keretében a Tolna megyei
nemzetőrség szerepével, jelentőségével
foglalkozott.
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Március 13. – április 4.
A Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíjasok
VI. bemutatkozó kiállításán Kristófy Dániel képzőművész, a 2018. évi pályázat nyertese, Jánosi Kata festőművész és Gwizdala
Dáriusz szobrászművész, a korábbi évek
nyertesei mutatták be alkotásaikat a Babits
Mihály Kulturális Központban. Dr. Jánosi
György főiskolai docens megnyitóját követően hirdette ki a Víz'P'Art Közalapítvány
2019. évi pályázatának eredményét. A nyertes Fusz Mátyás festőművész lett.
Március 21–28.
A megyei könyvtár is részese az országos
Internet Fiesta programnak, amelyen digitális oktatás, előadások, játékok, kirándulás, ingyenes beiratkozás és kedvezmények
várták az érdeklődőket.
Március 26.
Nagy sikerrel mutatták be a Magyarországi Német Színházban Shakespeare
„Macbeth” című tragédiáját. A főszerepet
Horgász Dezső játssza. Az előadást Lang
Johannes rendezte.
Április – július
Sz+C Stúdió Kft. városi rajzverseny pályázatára több száz pályamű érkezett. A legsikeresebbek különdíjat is kaptak a fagyi
és strandbelépő mellé. A cég ezúttal 17.
alkalommal rendezte meg színes programokkal hetes gyermektáborát. Építők napi
programján 74 fő vett részt.
Április 4. – november 21.
„Életem visszhangjai” címmel megjelent
Darvas Ferenc költő, író újabb kötete. Az
év folyamán folytatta életműve köteteinek
adományozását. Teljes sorozatot adott az
Illyés Gyula Megyei Könyvtárnak. Emellett
a Balassa János Kórház Pszichiátriai Osztályának és a varsádi könyvtárnak is juttatott
korábban kiadott műveiből.
Április 6.
A VIII. Fedorka-Sosemvolt Versnap országos döntőjében Csizmazia Dóra, az I. Béla
Gimnázium 11. B osztályos tanulója arany
minősítést szerzett és Reménység-díjas lett.
Április 7.
A 43. Bárdos Lajos Zenei Hetek programja a belvárosi katolikus templomban
kezdődött Koller Tamás vezényletével és
Lozsányi Tamás orgonaművész közreműködésével. „Bárdos Lajos: Missa Tertia”
című művét énekelte a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, a Szekszárdi Madrigálkórus
és a váci székesegyház kórusa. A kulturális
központban folytatódó kórustalálkozón
Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök méltatta a 120 éve született
Bárdos Lajos zeneszerzőt. A seregszemlén
fellépett a Gagliarda Kamarakórus dr.
Szabó Szabolcs, a Szekszárdi Gárdonyi
Zoltán Református Együttes Naszladi
Judit és a Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy Valér vezényletével.
– Harmadik alkalommal rendezte meg
Naszladi Judit a Garay János Gimnázium tanára, az intézmény leánykarának és
német nemzetiségi kórusának karnagya
a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségével karöltve az
„Éneklő Ifjúság” minősítő díszhangversenyét Szekszárdon. (Eredmények a Szekszárdi Vasárnap 2019. április 21-i számában.)
Április 17, 18.
„Nagyheti Virrasztás” címmel tartott
zenés áhítatot Bonyhádon és Szekszárdon a hatalmas repertoárral rendelkező
Szekszárdi Madrigálkórus Jobbágy Valér
Liszt- díjas karnagy vezetésével.
Május 6–10.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 38 hetedikese 4 pedagógusa. sikeres
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pályázatnak köszönhetően a Határtalanul!
program keretében „Múltunk, jelenünk a
Hargitán és a Gyimesekben” című tanulmányi kiránduláson vehetett részt.
Május 9. – május 30.
Művésztanárok Tolnában sorozat V. kiállításán „Emlékeim, pillanatképek” címmel
Tóth Attiláné Szalay Ágnes alkotóművész
munkáit mutatták be a Babits Mihály
Kulturális Központban. A megnyitón közreműködött Ékes László író, újságíró és
Ferencz Orsolya énekművész.
Május 11.
Az Alisca Brass Band hagyományos nagykoncertet adott a kulturális központban
Maul Péter művészeti vezető irányításával.
A hangversenyen adta át Csillagné Szánthó
Polixéna humán bizottsági elnök a „Szekszárdért a Művészet Erejével” elismerő
címet az egyesület korábbi vezetőjének,
Baumann Péternek, aki több mint 4 évtizeden át vett részt a zenekar munkájában.
Május 24.
„Háry, az örök Háry!” címmel jelent meg
Kis Pál István legújabb kötete, amelyet
stílszerűen a Garay Élménypincében mutatott be Csokonai-Illés Sándor irodalomtörténész. Közreműködött Orbán György
és Komjáthy Tamás.
Május 25–26.
A Városmarketing Gyémánt díjas, immár
4. Háry János Mesefesztiválon, amelyet Ács
Rezső polgármester nyitott meg és a kulturális központ szervezett, a gyermeknappal
egybekötve a mesék városává változtatta
ismét Szekszárdot, közösséget formálva. Az
óriási érdeklődéssel kísért 64 programon
több száz fellépő várta a kicsinyeket a
Grimm-mesék jegyében. Az eseményeket
50 oldalas füzetben foglalták össze, ami mesetérképet is tartalmazott. A programban 22
színpadi produkció, a fényfestés, amelyre 440
pályázat érkezett, a több száz fellépő és a 28
kiegészítő esemény, amelyből a városvezetők,
az intézmények és a civil szervezetek önkéntes munkájukkal egyaránt kivették részüket.
Dr. Haag Éva és Ács Rezső is mesét mondott
a hallgatóságnak. (Részletes program a Szekszárdi Vasárnap május 19-i számában.)
Június 10.
A Szekszárdi Madrigálkórus a Szekszárdi
Kamarazenekar közreműködésével pünkösdi hangversenyt adott Belvárosi Plébániatemplomban.
Június 13–17.
A megyei könyvtárban került sor a 90. Ünnepi Könyvhét programjaira, amelyen író-olvasó találkozók, gyermekprogramok mellett
Libri könyvvásár várta több száz érdeklődőt.
Június 15.
Ismét nagysikerű volt a 12. alkalommal
megrendezett Borok és Húrok Fesztivál
a vármegyeháza udvarán. Felléptek: Kottakereszt, a Komjáth(y)iak, az alapító,
házigazda Szekszárdi Gitárkvartett állandó közreműködőivel, Lotz Katalinnal és
Wessely Ágnessel, a Rudán Joe Akusztik,
Tóth László, Tényi Edit & Vladimir Todorovic páros zenekara. A borkóstolón Dicső
Zsolt versei hangzottak el. Az esemény főtámogatója a város önkormányzata volt.
Június 16.
A Naszladi Judit vezényelte Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együttes 25
éves jubileumi évadzáró koncertjén zsúfolásig megtelt az evangélikus templom,
ahol áhítatott tartott Rácz József esperes,
köszöntőt mondott Csillagné Szánthó
Polixéna humán bizottsági elnök, majd dr.
Kutnyánszky Csaba egyetemi tanár, a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektorhelyettese, a Kórusok és Zenekarok Országos

Szövetsége elnökségi tagja a jubiláló együttest méltatta és elismeréseket adott át, többek között az alapító lelkipásztornak, Lemle
Zoltánnak. Szólót énekelt Tillai Csilla, Árki
Inez, Varga Tiborné és Lemle Zoltán. Közreműködött: Lozsányi Tamás orgonaművész, az Eozin vonósnégyes, Liszt Ferenc
Zeneiskola Rézfúvós Kvintettje: Kovács
Zsolt és Szily Lajos tanítványai.
Június 19.
Teltházas évadzáró hangversenyt adott dr.
Szabó Szabolcs karnagy vezényletével a 19
éves Gagliarda Kamarakórus az újvárosi
templomban, ahol a kórus összetartó erejét méltatta Csillagné Szánthó Polixéna
humán bizottsági elnök. A koncerten közreműködött Koch Ádám, Müller János,
Ocsovay Damján és Tóth Mónika.
Június 22.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum főépületében, a vármegyeházi kiállítótérben, a
levéltárban, a Szekszárdi Törvényszéken, a
Babits Mihály Emlékházban és a Mészöly
Miklós Emlékházban a Múzeumok Éjszakáján a több mint 1500 érdeklődő volt.
Július 1–5.
A város harmadik alkalommal adott otthont az értelmi fogyatékosok Országos
Speciális Művészeti Fesztiváljának. Az
ötnapos programra negyven szociális és
oktatási intézmény, alapítvány, egyesület
és közel 800 résztvevő érkezett. A 32. alkalommal megrendezett esemény művészeti
produkcióit a kulturális központban és a
Prométheusz Parkban tekinthette meg az
érdeklődő közönség.
Július 1–5., július 15–19.
A vármegyeházi múzeumi tábor résztvevői a köztársaság és a császárság időszakával, az ókori római kultúrával ismerkedtek.
A diákok a táborozás során eljutottak a
gorsiumi katonai táborba, láthatták a Paksi
Múzeum világhíres ókori anyagát.
Július 3.
A Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola
táncművészeti tagozata oktatói mellett
neves művészektől, így Lotz Katalintól, a
Német Színház igazgató-művészétől, Spala
Korina táncművésztől és Czár Gergelytől,
a Szegedi Kortárs Balett táncművészétől is
tanulhattak a napközis tábor diákjai.

nési lehetőséget kínál a kultúra jövőjével, a
kortárs pedagógiai kérdésekkel foglalkozó
kutatók számára.
Augusztus 8.
A Szekszárdi- és Geresdi-dombságon található, védetté nyilvánított Sötétvölgy Természetvédelmi Területet 1977-ben hozták
létre ötszáz hektáron. A lakossági szavazatok alapján Sötétvölgy bekerült a megyei
természeti szépségek és csodák listájába.
Augusztus 15–18.
Szekszárd-Sötétvölgyben megszervezett
Gyüttment Fesztivál színes, gazdag rendezvényére várták mindazokat, akik tisztelik, szeretik a természetet, és a természetes
építészet, az ökológiai gazdálkodás iránt érdeklődtek. A négy nap öko-tudatosságról, tapasztalatcseréről szólt fesztiválkörnyezetben.
Augusztus 29.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban
„Fejedelmi kincsek” címmel nyílt, 2020
márciusáig látható kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban letétbe helyezett 220 darab, 16–17. századi erdélyi tallérból. Ódor
János igazgató és Ács Rezső polgármester
köszöntőjét követően a vándorkiállítást
Horváthné Rudolf Teréz a Magyar Pénzverő Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
Szeptember 4.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum több
témában szeptembertől májusig tartó előadássorozatot indított. „Gúzsba kötve táncolni” címmel nagy érdeklődésre számítva
rocktörténeti társalgásokat szerveztek.
„A történelem hírhedt gyilkosai” címen a múzeumi estéken Caesar gyilkosáról, Brutus szerepéről, az első amerikai
elnökgyilkosságról, Sissy királynő történetéről, Mahatma Gandhi elleni merényletről
hallhatnak izgalmas előadásokat ismert
történészektől az érdeklődők.
Szeptember 12–15.
A Babits Mihály Kulturális Központ által
szervezett hagyományos Szekszárdi Szüreti
Napok fővédnöke dr. Varga Judit miniszter, védnöke Győrffy Balázs a Nemzeti
Agrárkamara elnöke és Horváth István
országgyűlési képviselő, a házigazda a város polgármestere, Ács Rezső volt.
65 féle program, 40 színpadi produkció várta a városba látogató mintegy 70
000 érdeklődőt. A 23 koncert mellett számos kiállítás, színházi előadás, gyermekés hagyományőrző program jelentette a
választékot. Legnagyobb tömeget a látványos Szüreti felvonulás (50 csoport mintegy 2000 taggal) mellett a Szent István téri
nagykoncertek (Republic, Follow the Flow
és Kowalsky, Ákos) vonzották.

Július 8–12.
Mészöly Miklós emlékére hetedik alkalommal megrendezett Szekszárdi Magasiskola
Írói Mesterkurzusra az idén új és visszatérő
vendégek érkeztek. A megnyitón Ács Rezső
polgármester hangsúlyozta, hogy a város
méltó módon őrzi az író örökségét, elkezdődött a Mészöly-tanya felújítása. A Magasiskola nyilvános programjai vonzották az
irodalomkedvelőket. Az írói mesterkurzuson
tizenheten, Darvasi László és Szilasi László
írók segítségével tanulták az írói mesterséget,
és találkozhattak már ismert írókkal, költőkkel többek között Péterfy-Novák Évával,
Péterfy Gergellyel, Zalán Tiborral.

Szeptember 12.
Szeretet Lángja közvéleményt formáló
hagyományos rendezvénnyel indult a
Szekszárdi Szüreti Napok. Fogyatékkal
és segítséggel élők szervezeteinek kulturális csoportjai zenés és prózai műsorokkal
várták a fesztivál vendégeit.

Július 22–26.
A megyei múzeum „Együtt a múlt nyomában” címmel szervezte meg nyári táborát
9–12 éves gyerekeknek. Megismerkedtek
az őskorral, az ókori Pannóniával, a reneszánsz és Mátyás király korával előadások
keretében, majd az időkapszula segítségével
visszautaztak a múltba. Végül kirándultak a
Bikali Reneszánsz Élményparkba.

Szeptember 14.
„Rettenetes Ötös” címmel kisgyerekeknek
szánt előadással nyitotta színházi évadát a
Szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn. A
nem szeretem állatok, mint a Varangy, a
Patkány, a Pók, a Denevér, a Hiéna szokatlan közösségben élnek egy híd alatt. A barátságról, a szeretet erejéről szólt a történet
a felnőtteknek is szolgáló tanulsággal.

Július 30.
Kultúratudományi Szemle néven új folyóiratot indított a PTE KPVK. Szakmai
fórumnak szánt folyóirat pedagógiai, filozófiai, művelődés- és eszmetörténeti tanulmányok közlésére nyitott, illetve megjele-

Szeptember 18.
– A művelődési központban nyílt meg
Németh Kata „Marokkóban álmodtam”
festménykiállítása. Ács Rezső polgármester és Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató köszöntőjét követően Lönhard Ferenc a Bárka
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Művészeti Szalon elnöke ajánlotta a tárlatot
az érdeklődőknek. A megnyitó díszvendége a „Határtalanul” pályázat támogatásából
Karima Kabbaj marokkói nagykövet volt.
– Ékes László „Szól a harmonika” című
legújabb könyvének első bemutatójára az
Illyés Gyula Megyei Könyvtárban került
sor. Ezt követően a kistelepülési könyvtárak kérésére megyénkben további bemutatók következtek.
Szeptember 28.
A Szekszárdi Gitárkvartett 20 éves évfordulója alkalmából nagyszerű koncertet
adott a Magyarországi Német Színházban.
Szeptember 30. – október 6.
A megyei könyvtár izgalmas könyvtári
napokat szervezett. Első programként
szabadtéri kiállítás nyílt a Garay téren,
ahol egy héten át ismerkedhettek a járókelők a leendő tudásközpont látványterveivel. Népszerű írók, ismert személyiségek,
Endrei Judit, Lőrinc L. László, Vadadi
Adrienn voltak a könyvtár vendégei. A
kisgyerekek foglalkozáson ismerkedtek a
denevérekkel Dombi Imre természetvédelmi őr segítségével. A gyermekkönyvtárban megalakult a Madártani Egyesület.
Kiemelkedő esemény volt Prieger Zsolt
„Utas és a holdvilág” című zenés műsora.
Október 1.
A Zene Világnapján a Garay gimnázium
dísztermében az intézmény diákjai „Egy óra
belőlünk” címmel hangversenyt adtak. A
gimnázium tehetséges, éneklő és hangszeren
játszó tanulói mutatkoztak be a koncerten
Naszladi Judit tanárnő szervezésében.
– We love Szekszárd program részeként
„Amarylis Art Cafe” címmel sorozatot indított az Amarylis Étterem. Az első programként Mártonfai Dénes fotóriporter
képeiből nyílt kiállítás.
Október 2.
„Bevezetés a családkutatás rejtelmeibe”
címmel ismét ingyenes tanfolyamot indított MNL Tolna Megyei Levéltára. A
Nyitott Levéltárak Program keretében zajló 4 fordulós kurzuson a résztvevők előadásokat hallhattak a genealógia történeti
segédtudományról, az anyakönyvekről a
családkutatásban felhasználható levéltári
forrásokról és kutatási módszerekről.
– A megyei múzeum sikeres programsorozatának a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében ez évben is meghívták a
pedagógusokat, akiknek óriási szerepe van
abban, hogy a jövő generációi múzeumlátogatók legyenek.
Október 3.
– A megyei múzeum irodalmi sétát szervezett a megyei alkotók nyomában Lovas
Csilla főmuzeológus és Rubányi Anita
múzeumpedagógus vezetésével. Irodalmi
helyszínek a Babits-Emlékház, a Szent
László szobor, az I. Béla alapította apátság
romjai, Mészöly Miklós szülőháza, az Obsitos udvarház, a Szekszárd Szálló egykori
épülete, Háry János lovasszobra voltak. A
helyszínhez illően Babits Mihály, Garay János, Lázár Ervin, Baka István, Illyés Gyula
műveiből hallhatott részletet a közönség.
– Pintér Gabriella énekművész, Lozsányi Tamás orgonaművész és Szekszárdi
Madrigálkórus volt a közreműködője a
„Ki nyer ma Szekszárdon? Játék és hangverseny 70 percben Czigány Györggyel”
című műsornak.
Október 4.
Ismét szól a Rádió1 Szekszárdon a Nemzeti Médiatanács döntése alapján. A frekvencia kiosztási pályázat nyertese az Alisca
Network Kft. lett.
Október 5.
Az Sz+C Stúdió Kft. 2009 óta megrendezi Családi napját, ahol a dolgozók, illetve

családtagjaik egészségvédő, valamint szórakoztató programokon, és közös ebéden
vesznek részt. Ezúttal Kitanics Márk
pszichológus „Áldás vagy átok – internet”,
majd Bíró Bence Péter, a fulfilled.hu tulajdonosa, „Hogyan védd ki a Burnoutot,
9 egyszerű trükk” címmel tartott előadást.
Október 8–10.
„Láthatatlan kiállítás Budapest” utazó tárlat
érkezett a kulturális központba. A megnyitó
résztvevőit köszöntötte dr. Vastagh Oszkár
szemész főorvos, Ács Rezső polgármester és
Kovács Lászlóné szervező. Az érdeklődők
látássérült irányításával részt vettek egy interaktív utazáson a vakok világába, amelyen
tapintással, hallással, szaglással, egyensúlyérzékeléssel szerezhettek információt egy teljesen elsötétített teremben. A kiállítást több
mint 1000 ember tekintette meg.
Október 9.
Apponyi, Viktória és Rothchild mintás
porcelánokban gyönyörködhettek a látogatók a megyei múzeum vármegyeházi
kiállítótermében. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nek köszönhetően jutottak
el a városba a híres és értékes tárgyak. A
vendégeket Csillagné Szánthó Polixéna
humán bizottsági elnök köszöntötte, majd
dr. Simon Attila a porcelántörténetbe avatta be az érdeklődőket.
Október 14.
A Baka István Alapítvány és a megyei múzeum szervezésében irodalomtörténészek
beszélgettek Baka István műfordítói tevékenységéről. A költőként ismert alkotót műfordítóként ritkán emlegetik, pedig az orosz
költészet utolsó nagy fordítója ő. Az új Puskinnak nevezett Joszif Brodszkij Új élet című
kötetét tartják Baka csúcsműfordításának.
Október 15–16.
A Kulturális Központok Országos Szövetsége Szekszárdon tartotta meg az őszi
közművelődési konferenciáját és közgyűlését. Az elhangzott előadások témái
az együttműködés és a partnerség fogalmi
körére épültek.
Október 15.
A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések
mindenkinek – Az én könyvtáram projekt”
címmel új könyvtárpedagógiai rendezvénysorozata érkezett Szekszárdra. A program
támogatja az olvasásfejlesztést, közvetíti a
digitális írástudást, a könyvtárhasználatot,
az információkeresést, a szövegértést.
November 4.
Szép sikereket hozott az ősz a Szekszárdon
élő Freund Antal szobrászművésznek.
Alkotásait három rangos kiállításra is
beválogatták. Egy-egy műve látható Vörösberényben, Szegeden és Budapesten a
Stefánia palota kertjében. A kortárs szobrászat kiemelkedő alkotójának munkái
eddig hetvenhárom kiállításon szerepeltek
Szekszárdtól Párizsig. A művész a jövőben
életmű kiállítást tervez a letisztult formavilágú, igényes szobraiból a megyeszékhelyen.
– A Tolna Megyei Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatásával 44 német
nemzetiségi nyelvet tanuló diák és 4 kísérő pedagógus hagyományőrző kiránduláson vehetett részt Geresdlakon. A program segítette a tanulók identitástudatának
kialakítását és megerősítését, közelebb
kerültek a német nyelvet beszélő emberek
kultúrájához és szokásaihoz, valamint számos élménnyel gazdagodtak.
November 6–20.
A Csapó Dániel középiskola az Agryával
(Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége)
a Szekszárd környéki fiatal gazdálkodók
számára 2019-ben is megrendezte a Fiatal
Gazda Klubot. A három előadást gyakor-

ló szakemberek növényvédelmi, tápanyag
visszapótlási, pénzügyi, katasztrófavédelmi témakörökben tartották.
November 7.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum megvásárolta Vitéz Attila kétezer darabból
álló, megyei települések 1945 előtti állapotát ábrázoló, ritkaságnak számító képeslapgyűjteményét.
November 9–10.
A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete által meghirdetett IV.
Nemzeti VERSeny budapesti döntőjén
versmondásáért Csizmazia Dóra, az I.
Béla gimnázium tanulója ezüstminősítést
kapott. Felkészítője Csizmazia Ferencné.
November 10.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
a megyei múzeum munkatársai kutatási
eredményeikről tartottak kiselőadásokat.
Egy szenzációs régészeti feltárásról is történt ismertetés. A Füstöstó-dűlőben egy
Árpád-kori településre bukkantak a régészek, ahol II. András, IV. Béla, V. István és
IV. László korából származó pénzérmék
kerültek elő. A gazdag pénzérme lelet valószínűleg egy pénzváltó létére utal.
November 12.
A pécsi egyetem szekszárdi kara a Magyar Tudomány Ünnepét előadásokkal
és könyvbemutatókkal ünnepelte. Prof.
dr. Szécsi Gábor dékán köszöntőjében
hangzott el, hogy a tudomány ma nem
kőbe vésett, megközelíthetetlen valóság,
hanem a mindennapi élet része.
November 13.
A pedagógusképzésben, az óvodapedagógus és tanító szakokban a legjobb képzési
helynek bizonyult a pécsi egyetem szekszárdi kara. Ez a magas szintű oktatási és
tudományos munkának elismerését mutatja.
November 14.
Az MNL Tolna Megyei Levéltára XXIII. Levéltári Napján „Válságos helyzetek
– válaszok” címmel tartotta meg konferenciáját. Az előadások ez alkalommal is
különböző korokat és témaköröket öleltek
fel. Az időtáv az ókortól az újkorig terjedt.
November 10.
Véget ért az „Utazó múzeum – Múzeum
a bőröndben” című óvodai programsorozat. Szücs Zsuzsanna múzeumpedagógus
által tartott játékos, interaktív tematikus
óvodai foglalkozásokon előkerültek a bőröndből a téma szerinti múzeumi tárgyak.
A tematikában többek között szerepelt a
szőlőőrzés, a Márton-nap, a Luca-nap és
az egészséges táplálkozás.
November 19. – december 9.
Babits Mihály Kulturális Központ és a
TolnaArt–Tolna Megyei Művészeti Oldalak közös szervezésében folytatódott a
Művésztanárok Tolnában sorozat. „Fényséta” – címmel Zirczi Judit festőművész
alkotásai voltak láthatóak. Megnyitotta
Adorjáni Endre szobrászművész, közreműködtek a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai: Kovács-Buzás Márta hegedűn és dr.
Színé Köntös Hedvig gordonkán.
November 23.
A Csengey Dénes Kulturális Központban
15. alkalommal megrendezett Ki mit tud?
Paks és környéke tehetségkutató versenyen
vers- és prózamondás kategóriában Csizmazia Dóra az I. Béla Gimnázium tanulója
gyémánt fokozatot ért el. Felkészítője Csizmazia Ferencné.
November 25.
Dr. Nagy Janka Teodora és dr. Szabó Géza
„Hősök voltak és Áldozatok” című kötetének bemutatására a Szekszárd Alsóvárosi

Rk. Közhasznú Egyesület és a TIT szervezésében a kulturális központban került sor.
November 26.
Szekszárd minden évben megemlékezik
Babits Mihály születésnapjáról. A 136.
évfordulón Németh Judit előadóművész
„Az én Babitsom” címmel tartott ünnepi
beszédet, majd Szilágyi Zsófia a Szegedi
Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára Babits és Móricz kapcsolatáról
beszélt a költő szülőházában.
– A költő nevét viselő általános iskolában több napos programsorozatot szerveztek. Volt rajzpályázat és rajz kiállítás, versmondó verseny, vetélkedő. Az iskola diákjai
megkoszorúzták Babits Mihály szobrát a
szülőház udvarán, a művelődési központ
előtt, valamint Cenci néni keresztjét. Az
emlékező napok teadélutánnal zárultak.
December 1.
Telt ház előtt mutatták be a „Maroknyi székely” című dokumentumfilmet, amelynek
producere, forgatókönyvíró-rendezője
Kindl Gábor. A filmben megszólaltak a
Bukovinában, a Bácskában születettek és
utódaik.
– A városban megkezdődött az advent
a Holló Együttes kisgyermekeknek szóló
interaktív előadásával és dr. Kaszó Gyula
református lelkész áldásával. Az ünnepvárás időszakában számos programmal
várták a szervezők Szekszárd lakóit. Az
idei évben a kézműves vásár a Szent István
térre helyeződött át.
December 3.
Zsiros Ari festőművész tájképeit „Búcsúzik az ősz” címmel állította ki az
Amaryllis Art Caféban. Kindl Gábor a
tárlatsorozat fővédnöke és kitalálója nyitotta meg a kiállítást azzal a szándékkal,
hogy hétköznapi körülmények között is
lehetőség legyen ismerkedni a megyében
élő művészekkel és munkáikkal.
December 4.
Szekszárdi I. Béla Gimnázium ezúttal „Lásd
a fától az erdőt!” címmel rendezte meg a Tolna Megyei Környezetvédelmi Vetélkedőt általános és középiskolások számára.
December 6.
„Zaccart” címmel nyílt meg Czirok Róbert
szekszárdi grafikus, tetováló művész kiállítása a Belvárosi Kávéházban.
December 7.
A Bartina Néptánc Egyesület varázslatos
nagyműsorral zárta az évet a kulturális
központban. Ez alkalommal jelentette be
visszavonulását a csapat művészeti vezetője, Matókné Kapás Julianna, akinek 33
tevékeny évében az együttes tovább növelte
hírnevét, sok-sok elismerést szerzett. Munkáját méltatta az egyesület elnöke, Jóföldi
Gabriella, a legendás előd, Szabadi Mihály
és Csillagné Szánthó Polixéna önkormányzati képviselő. Az ünnepi előadáson
hagyományosan elismerésben részesültek
az együttes hosszú idő óta táncoló tagjai
és ifjú tehetségei.
December 8.
A „Magyar Kórusok Napja” koncert ötletadója Naszladi Judit karnagy húsz éve
szervezi az ünnepi hangversenyt énekkarával, a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttessel Kodály Zoltán születésnapjának emlékére. A jótékony célú
program bevételével a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége Tolna
Megyei Egyesületét támogatták.
December 13.
A Megyei Múzeum vármegyeházi Luca-napján Szücs Zsuzsanna múzeumpedagógus boszorkányos mesékkel, játékokkal, zenével, a hagyományok felidézésével
várta a kisgyermekeket.
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December 21.
Két teltházas karácsonyi koncerttel várta
a közönséget a Tücsök Zenés Színpad. A
felemelő élményt szűnni nem akaró tapssal
köszönte meg a közönség.

helyi RMDSZ vezetőségével és abban állapodtak meg, hogy a közelgő szekszárdi
önkormányzati választások miatt 2020-ban
intéznek meghívást viszontlátogatásra.

tartották meg a XX. Szekszárdi Kardiológiai Napokat is a kulturális központban. A
rendezvény főszervezője dr. Benczur Béla
osztályvezető főorvos volt.

December 22.
A Szekszárdi Madrigálkórus hagyományos karácsonyi hangversenye a Művészetek házában a Szekszárdi Kamarazenekar
közreműködésével zajlott.

Egyéb nemzetközi programok

Május 31. – június 7.
A Szekszárdi Babits Mihály Általános
Iskola és a németországi Rodenbachban
működő Adolf Reichwein Általános, Közép-, és Reáliskola (Adolf Reichwein Schule) közötti testvérkapcsolat keretében 28
német diák és 3 kísérő érkezett szekszárdi
viszontlátogatásra. Az iskola 7–8. osztályos
diákjai családjainál töltött hétvégét követően a Babits 5–6.-os diákjaival szántódi
közös táborozáson vettek részt. A nyelvgyakorlást, egymás kultúrája megismerését egyaránt segítő program megvalósítását
az iskola pályázati pénzből fedezte.

Április 11.
Hagyományos nárciszünnepét a Hospice
Alapítvány a megyei kórház „A” épülete előtti virágágyásánál tartotta. Mozolai
Márta titkár köszöntötte a résztvevőket
hangsúlyozva a „Méltóság mezeje Program”,
a társadalmi felelősségvállalás fontosságát,
majd dr. Varga Éva főorvos, kuratóriumi tag
a civilek bevonásának jelentőségéről szólt.
Az eseményen a Garay iskola és a zeneiskolai diákjai adtak verses-zenés műsort. A
rendezvény zárásaként levegőbe emelkedett
a sárga lufik sokasága.

V. Nemzetközi kapcsolatok testvérés partnervárosi programok
1. Bezons
Szeptember 12–15.
A hagyományoknak megfelelően a két
város önkormányzata és a két testvérvárosban működő testvérvárosi bizottságok
kétévenként tartanak személyes egyeztetést a következő időszak csereprogramjainak megtárgyalása és kialakítása céljából.
Ezúttal a Szekszárdi Szüreti Napok ideje
alatt került sor a személyes találkozóra, a
négy fős francia delegációt Marcel Prigent, a bezonsi Comité de Jumelage elnöke vezette. A vendéglátó Szekszárd-Bezons
Baráti Társaság a szekszárdi ünnepi programokon és a hivatalos egyeztetésen kívül
szentendrei kirándulást és parlamenti látogatással egybekötött budapesti városnézést
is szervezett a vendégek számára.
November 14.
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság közgyűlésén elsősorban a szeptemberi egyeztetésen felmerült következő évekre vonatkozó
programjavaslatot vitatta meg a tagsággal.

2. Bietigheim-Bissingen

Március 8–11.
Jürgen Kessing főpolgármester meghívására küldöttség utazott Szekszárd németországi testvérvárosába, ahol a két település között meglévő hivatalos kapcsolat 30
éves jubileumát ünnepelték. Az Ács Rezső
polgármester által vezetett önkormányzati
delegáció a Bietigheim-Bissingen városa
által szervezett ünnepségen számos tárgyalást, egyeztetést is folytatott a német város
saját tulajdonú vagy közüzemi feladatokat
ellátó gazdasági társaságaival.
November 11 –16.
Bietigheim-Bissingenből delegáció látogatott Szekszárdra Jürgen Kessing főpolgármester vezetésével. Ács Rezső polgármester fogadta a vendégeket, és a köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy a jövőt illetően a fiatalokat is bevonják a kapcsolat erősítésébe. A
német fél is egyetértett ezzel, sőt megerősítette, hogy az ottani iskolák, egyesületek szívesen teremtenének kapcsolatot a városunk
intézményeivel, szervezeteivel. A felek megállapították, hogy a meglévő partnerség jól
működik, és vázolták az együttműködés
további lehetőségeit.

3. Downpatrick

Szeptember 12–15.
A Szekszárdi Szüreti Napokra ebben az évben is ellátogatott egy kisebb küldöttség az
ottani testvérvárosi bizottság képviseletében.
Az ünnepi programok mellett a bizottság
tagjai közös egyeztetést tartottak a szekszárdi
városházán a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság vezetőségével és a szintén itt tartózkodó
bezonsi Comité de Jumelage vezetőségével a
következő évekre tervezett két- vagy háromoldalú csereprogramokról, találkozókról.

4. Lugos

Augusztus 14–16.
Kővári László, Gyurkovics János, Dr. Máté
István és Ferencz Zoltán önkormányzati
képviselők vettek részt a hagyományosan
megrendezett Lugosi Búcsú ünnepi rendezvényein. A képviselők egyeztettek a

Június 7–13.
A Nyitott Világ Alapítvány 16. alkalommal szervezte meg a németül tanuló diákok
bécsi utazását. amelyen az osztrák főváros
történelmi és kulturális látnivalóival, nevezetességeivel ismerkedhettek. Az alapítvány
lehetőséget biztosít arra, hogy nyelvi környezetben gyakorolhassanak a diákok. Idegenvezetőkkel járták a várost, ismerkedtek
nevezetességekkel, az estéket pedig vidám
hangulatú nyelvórákkal töltötték.
Szeptember 22.
A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 43 diákja egy hetet töltött
Ausztriában, Schladmingban. A Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzattal közös
sikeres pályázat segítségével, tizennegyedik
alkalommal szervezték meg az ausztriai
német nyelvi tábort. A tanulók délelőtt nyelvórákon mélyítették meglévő ismereteiket,
német tudásukat, délután pedig izgalmas
túrákat tettek a környéken.
Október 17.
A Dienes iskola négy tanulója és felkészítőjük, Márkus Emőke igazgató Berlinben
járt. Az utat szótárverseny első helyezésével érték el. A kis csapat a német főváros
nevezetességeivel ismerkedett.

VI. Egészségügy

Január 23.
Számos új eszközzel gazdagodott a Balassa
János Kórház perinatális intenzív centruma.
Az új évben már 12 légzésfigyelő, 3 szoptatós
fotel, 2 szívópumpa, 10 szoptatós párna, továbbá hőmérsékletet stabilizáló redőnyszerkezetek is rendelkezésre állnak a szekszárdi
centrumban a Koraszülöttekért Országos
Egyesület és a NaturAqua jóvoltából.
Március 7.
Az egészségügyi szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet a kórház, a kormányhivatal, a város és a civil szervezetek
közös rendezvénye. „A nők napja, a nők
hónapja – Egészségre fel!” című kampány
kiemelt üzenete: a szűrés életet menthet. A
Tolna Megyei Balassa János Kórház Egészségfejlesztési Irodája (EFI), a Tolna Megyei
Kormányhivatal, a Magyar Rákellenes Liga
Szekszárdi Alapszervezete, a „Szelíd Ráktérítő” Klub és a MaMMa Zrt. figyelemfelhívó
sétát szervezett azok számára, akik fontosnak tartják, hogy csökkenjen a daganatos
megbetegedések száma, és egyetértenek a
megelőzés fontosságával.
Március 21.
Negyedszer rendezték meg városunkban a
neurológusok országos esetbörzéje programot, amelynek főszervezője a megyei
kórház neurológiai osztályát vezető főorvos, dr. Kondákor István volt.
Március 30.
A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciója IX. Vándorgyűlése keretében

Május 7.
Közel 70 évi gyógyító munka után végleg
visszavonult dr. Szily Ferenc, a szekszárdi kórház főorvosa. Dr. Németh Csaba, a
kórház főigazgatója és a Radiológia Osztály munkatársai elbúcsúztak a radiológus
főorvostól és mondtak köszönetet kiemelkedő szakmai tevékenységéért. Szily Ferenc
67 évet dolgozott az intézményben, első
és egyetlen munkahelyén. Tevékenysége
során közel félmillió beteget vizsgált. Sok
orvos és szakdolgozó kolléga tanulta meg
tőle a szakma rejtelmeit. Díjai: Az egészségügy kiváló dolgozója (1975); Kiváló
Dolgozó (1981); EDDSZ Aranyérem elismerés (1985); Főigazgatói Dicséret (1998);
Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél (2001);
Batthyány-Strattmann-díj (2005); Pro Urbe
Szekszárd Emlékplakett (2011); MOK Díszoklevél (2015); Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja (2018).
Május 10.
11 kórházi dolgozó és 2 osztály közösségének
munkáját ismerte el a megyei kórház és a
Magyar Ápolási Egyesület megyei szervezete az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából
a vármegyeházán megtartott ünnepségen,
amelyen Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató, dr. Németh Csaba főigazgató
és Feiglné Kósa Gabriella, a MÁE megyei
elnöke gondolatai után elismerések átadása
következett (díjazottak a Díjak, elismerések
fejezetben), majd Sövényi Ferencné nyugalmazott országos főnővér beszélt „Az ápolásról másképpen”. A Szekszárdi Garay János
Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolájának
növendékei kedves, hangulatos műsorral köszöntötték az ünnepség résztvevőit.
Július 17.
Két szekszárdi vállalkozó, Wiedemann
György és Sárközi János új, korszerű laptévét ajándékozott a gyermekosztálynak.
Szeptember 2.
Retro véradást szervezett az Országos
Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi
Vérellátó részlege. A hangulat felidézésére sörrel, virslivel, ajándékokkal és zenével várták a véradókat. Kovács Gergő
előadóművész, huszonötszörös véradó
szórakoztatta a megjelenteket.
Szeptember 15.
A Tarr Kft. száz, a digitális minőségű tvadás vételére alkalmas boxot adományozott a megyei kórháznak. A kórház osztályain a közösségi terekben 80 televízió
működik, az ajándéknak köszönhetően
már kiváló minőségben nézhetik az ápoltak kedvenc műsoraikat.
Szeptember 17.
Egészség-Tan-Ösvényt adtak át a megyei
kórház területén. Az országban egyedülálló ösvény kialakítását az intézmény
Egészségfejlesztési Irodája kezdeményezte,
amely nemcsak a betegek gyógyulását segíti, hanem a megelőzésben is szerepet kap.
Az egyes állomásokon testi és lelki egészsé-

get veszélyeztető rizikófaktorokról adnak
tájékoztatást. Dr. Németh Csaba főigazgató mondott köszönetet az ötletgazdáknak,
dr. Vendégh Magdolna pszichiáternek és
Gliedné Tillman Erzsébet ápolási igazgatónak. A sétány mindenki számára nyitott.
Október 4.
Egészségmegőrzéssel kapcsolatos prevenciós napot tartott a nyugdíjasok számára
a kulturális központban a megyei kórház
egészségfejlesztési Irodája és a város önkormányzata. A rendezvényen vérnyomás, cukorszint, testsúly, testzsír mérésre, tanácsadásra volt lehetőség, valamint
előadások hangzottak el a táplálkozás, a
mozgás és a lelki egészség témában.
Október 5.
A megyei kórház névadójának, Balassa
Jánosnak tiszteletére rendezett napon
elismerte kiváló dolgozóinak munkáját.
Balassa-díjat kapott: dr. Hajdu Gábor sebész, dr. Homoki Éva reumatológus, dr.
Szeglet Judit szemész, Kosztolányi Zoltánné rendszergazda, Breitenbach Angéla
diplomás ápoló, Illés Sándor Istvánné
laboráns, Kóródi Erika ambuláns szülésznő, Pápainé Máyer Anikó szakápoló,
Krizsánné Sztanyik Mónika logisztikai
csoportvezető, Kiss László Gábor kertész,
Szűcs Viktória bérügyi előadó, Tóth József
asztalos és Antal Anita számviteli ügyintéző, valamint a kórház gyógyszertárának
dolgozói. Ezen a napon főorvosi kinevezések és tudományos díjak átadása is történt.
Dr. Németh Csaba főigazgató beszámolt a
kórházi fejlesztésekről, szólt a problémákról is, a munkaerőhiányról. Örvendetes
előrelépésről is tájékoztatott, miszerint hét
osztályra új kollégák érkeztek.
Október 7–11.
A Lelki Egészség Világnapjához kapcsolódva
a Mentálhigiénés Műhely ez évben is programokat szervezett. Kiállítással kezdődött a
Pszichológiai Kultúra Hete, amelynek a fő
témája az élet ritmusai, például az alvás, az
ébrenlét, a zene, a helyes légzés, a tánc.
Október 9.
Az Ybl M. utcában megkezdődött az új
ügyeleti központ kialakítása. 21. századi
körülmények közé kerül a gyermek- és
felnőtt orvosi ügyelet az egykori BM Klub
épületében. A kb. 250 milliós beruházási
költség jórésze TOP pályázatból ered, ebből
az összegből a város önrésze 67 millió forint.
Október 25.
Harminc éves az Őszinte Szó Felnőtt és
Ifjúsági Lélekvédelmi Szolgálat. Szakemberek, segítők ingyenesen nyújtanak
segítséget a hét minden munkanapján a
magányossággal küzdőknek.
– A Magyar Vöröskereszt Szekszárdi
Alapszervezete megszervezte a véradásszervezők találkozóját. A megyei szervezet 5783 donort regisztrált eddig ebben az
évben, Szekszárdon pedig 1620-an jelentek meg a véradáson szeptember végéig.
Az összejövetel megszervezését a Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatósága és a
Szekszárdi Hotel Merops támogatta.
November 7.
„Fiatalokkal az egészségért” címmel vetélkedőt szervezett a Magyar Rákellenes
Liga Szekszárdi Alapszervezete és a Tolna
Megyei Katasztrófavédelem Igazgatósága
középiskolások számára. 42 diák vett részt
a hangulatos versenyen, amelyen logikai,
kémiai ismereteket felmérő és egészségmegőrző kérdésekre kellett válaszolni.
November 17.
Heti rendszerességgel látogatják a Piros
Orr Bohócdoktorok Alapítvány doktorai a megyei kórház gyermekosztályát. A
Henkel és a SPAR Magyarország támoga-

17

2020. augusztus 30.

tásával és vásárlóinak segítségével immár
16 gyermekkórház betegeihez jutnak el a
bohócdoktorok az országban.
November 22–23.
A CORA Egészségvédő Alapítvány és a
megyei kórház szervezésében „Célértékek – célszervek” címmel rendezték meg
a III. Hypertónia Napokat. Közel harminc
előadás hangzott el a magas vérnyomásról
és társbetegségeiről.
December 4.
Az ünnepek közeledtével fokozottabban
készült az Országos Vérellátó Szolgálat a
zavartalan vérellátásra. Szekszárdon a véradó állomáson december 7-én, 9-én, 16án, 23-án, 27-én és szilveszter napján volt
lehetőség a segítségnyújtásra, a véradóknak
pedig ajándékkal kedveskedett a szolgálat.
December 6.
Kedves ötlettel teremtettek ünnepi hangulatot a megyei kórház újszülött osztályának
munkatársai. Mikulás ruhába öltöztették a
pici babákat.
December 12.
A Családbarát szülészet országos program
keretében három hónapon át felújítások
zajlottak a megyei kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályának épülettömbjében.
Az osztályon fekvő kismamák és betegek
érdekében a munkálatok idején különleges higiéniai és biztonsági intézkedéseket
vezettek be.

VII. Civil szervezetek

Január 12.
A Rotary Club Szekszárd nagysikerű jótékonysági estjének bevételét ezúttal a rászoruló fiatal tehetségek támogatására fordította. A rendezvény fővédnöke Gondár
György, a Rotary Magyarország kormányzója volt, és hagyományosan megjelentek
a partner szervezetek tagjai is. Ács Rezső
polgármester reményét fejezte ki, hogy továbbra is megkeresi a várost a club tervei
megvalósításához. Dr. Kiszler Gyula elnök
köszöntötte a jelenlévőket. A megnyitón
közreműködött a Bartina Néptáncegyüttes. Nagysikerű műsort adott Pecze Zsófia
(ének) és Kéméndi Tamás (harmonika),
tánczenét a Pecze Band szolgáltatta.
Január 19.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az
Alisca Borrend ismét megrendezte a Vince-napi borünnepet, a kékfrankos ünnepét
az Istifán-gödrei pincesoron a Ribling, a
Tokai, a Toronyi pincében. Ferenc Vilmos
elnök megnyitója és vesszővágása, Fekete
Zoltán katolikus káplán áldása után dr.
Kozma Pál vezetésével a 2018-as borok
kóstolására került sor pincejáráson.
Február 16.
A XV. Tavaszváró Szakmai Méhésznapon a
Babits Mihály Kulturális Központban nagy
érdeklődés övezte a mézpiaci, méhegészségügyi elemzést és eszközvásárt, illetve előadásokat Nagyernyei Attila, a Tolna Megyei
Méhész Egyesület elnöke vezetésével.
Február 23.
A Szekszárdi Fősővárosi Kör megtartotta 4. télűző, kiszebáb-égetési mulatságát a
Mérey utcai óvodások közreműködésével a
Kápolna téren, az 5–6 méteres máglya körbe
táncolásával. A látványos esemény évről évre
népszerűbb. Szollár Zoltán elnök elmondta,
hogy mindenféle alapanyagot a kör tagjai adtak össze, s a résztvevők száma több száz volt.
Március 2.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör hagyományos kistermelői borversenyén, a kulturális
központban 40 fehér, 23 rozé és 114 vörösbor versengett, amelynek összetett győzte-

se Komjáthy Tamás lett. A legnagyobb
beltartalmú borral Tokai György jeleskedett. Árenda nevű, a Porkoláb-völgyből
származó 2018-as kékfrankosát 18.63
pontra értékelte a zsűri.
Március 5.
A Család-, Esélyteremtő és Önkéntes Ház
szervezésében két mozgássérült bajnok,
Schober László és Ivancsics Zsolt sportoló
tartott biztató előadást az Új Nemzedék
Közösségi Térben a baleset vagy műtét
okozta traumát szenvedőknek. A rendezvényen részt vett Ács Rezső polgármester,
valamint Szalay-Bobrovniczy Vince helyettes államtitkár is.
Március 9.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör hagyományos metszési bemutatóján több mint 100an gyűltek össze Falvai Ferenc Sauli-völgyi
birtokán, ahol Kulcsár László és Hurtony
Szabolcs szakemberek tartottak bemutatót.
– Nőnapi kavalkádot rendezett a Mentálhigiénés Műhely a Művészetek Házában, amely a mozgás, az egészség jegyében
telt nagyszámú érdeklődő részvételével.
Március 12. – június 30., november 17.
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete „Maroknyi székely az ötödik hazában” című filmjének első felvételei a közösségi házban 10 egyesületi tag részvételével
zajlottak. A Sebestyén Gyula elsődleges támogatásával készült film forgatása Hertelendyfalván, Madéfalván, az öt bukovinai
faluban, valamint a pusztinai csángóknál
folytatódott. A film bemutatására nagy érdeklődés mellett novemberben került sor.
Március – december
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány húsvét és karácsony alkalmából köszöntötte és
megajándékozta az idősek otthonában élőket és a büntetés-végrehajtási Intézetben
lévőket. Adventi szeretetvendégséget rendezett 80 rászoruló meghívásával, és 321
karácsonyi élelmiszer- és ajándékcsomagot
osztott szét az általuk támogatottaknak.
Április 2.
A Rotary Club Szekszárd minden évben
színházlátogatást szervez fiataloknak,
ezúttal a Deutsche Bühne Ungarnba. A
Garay gimnázium német nyelvet tanuló diákjai, összesen hetven fiatal láthatta
Macbeth tragédiáját.
Április 2., április 6.
Az Autizmus világnapján kékbe öltözött
fiatalok és felnőttek hallgatták Ács Rezső
polgármester és Vizdár-Lőczi Gizella vezetőségi tag megnyitóját az elfogadásról a
Garay téren. Az Esőmanók Egyesület 5.
éve hívja fel rendezvényével a figyelmet
a másság elfogadására. A Tolna Megyei
Autistákért Egyesület „Esőmenők, esőmanók” címmel szervezett jótékonysági
futásának több száz résztvevője volt.
Április 10.
7 darab prevenciós matracot ajándékozott
a 7100 – A Városod Egyesület a Tolna Megyei Balassa János Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának. A 350 ezer forint
értékű támogatást egy jótékonysági esten
gyűjtötték össze az egyesület tagjai.
Április 12.
A 7100 – A Városod Egyesület tagjai a
Föld napja alkalmából 50 db korai juhar
díszfát ültettek a Zöldkert utca, Bükk utca
közötti, valamint a Kápolna téri játszótéren és a Baka iskola melletti zöld területen, tényleges összefogással. A munkához
segítséget nyújtott a Gemenc Zrt., Kárpáti
Zoltán vállalkozó, E.R.Ö.V. Zrt., Mobil
Tüzép, Katzné Meszlényi Erika főkertész
és munkatársai.

Április 26.
A Vakvezető kutyák Világnapján a Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének programján Ács Rezső polgármester
melegszívű köszöntője és Kovács Lászlóné
elnöki megnyitója után Vitéz Lovag Rithnovszky János előadását hallgatta meg a
nagyszámú résztvevő, majd Szabó László
és Simonné Váradi Zsuzsanna a látássérült ember hű barátjáról, a kiképzett kutyáról beszélt. A kerekasztal-beszélgetés
előtt a szekszárdi kutató-mentő csoport
munkáját mutatta be Badacsonyi László.
Délután a gyakorlóóvodában vakvezetőkutyás bemutatót tartottak, és Rákóczi
Szilvia énekével szórakoztatta a kicsiket.
Közreműködött Németh Judit.
Április 28.
Hagyományos borversenyén a katolikus
társaskör és a német nemzetiségi egyesület 89 mintát fogadott és 29 aranyérmet
osztott. Fehérboroknál a nagyaranyat
Nagy Hédi, a vörösboroknál Steiner Ferenc és Makrai Gyula kapta.
Május 1.
Halászlé különlegességek készültek a Szent
István Ház majálisán a katolikus társaskör,
Horváth Jánosné és Gyurkovics János elnök
szervezésében. Az eseményen megjelent
Szekszárd polgármestere, alpolgármestere
és több önkormányzati képviselő. A zenét
az Alisca Brass Band szolgáltatta. A hagyományos halfőző versenyen 12 csapat indult.
Május 14–16.
Az Állampolgári Részvétel Hete megnyitóját Csillagné Szánthó Polixéna humán
bizottsági elnök és Ferenc Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke tartotta. Bemutatkozott 18 civil szervezet és intézmény,
a rendőrkapitányság és a katasztrófavédelem is. 3 napon át szekszárdi művészek,
együttesek, kulturális és sportegyesületek,
óvodás és iskolás csoportok szórakoztatták
a Szent István térre látogatókat, ahol lehetőség nyílt lakossági vélemény nyilvánításra
is. Az eseményeket az ifjúsági fúvószenekar,
a Tücsök Zenés Színpad, a Jazz Quartet, az
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes
és a Szekszárdi Gitár Egyesület fellépése,
végül galambröptetés zárta.
Május 17.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör megrendezte hagyományos
tavaszi Egészségügyi Napját, amelyen a
Szent István Házba látogatók különböző
ingyenes szűrővizsgálaton, egészségvédő
előadásokon vehettek részt.
Május 31.
Újabb facsemetéket ültettek el a 7100 – A
Városod Egyesület tagjai, ezúttal a Május
1. utcánál.
Június 13.
Tanévzáró fesztivált, nyárnyitó kavalkádot tartott a Polip és a SZIFÖN a Placcon,
ahol kézműves foglalkozások, aszfaltrajzverseny, totók, arcfestés, élő könyvtár, este
pedig zenekarok és DJ várta a fiatalokat.
Július 1.
A Rotary Club a vármegyeháza kertjében, a Rotary kőnél tartotta éves charter
ünnepségét, amelyen dr. Kiszler Gyula
elnök összefoglalta az elmúlt év feladatait,
eredményeit. Elnöki tiszt átadására ezúttal
nem került sor, mert következő évben is ő
vezeti a clubot. Kiemelt teendőnek a segítő szándék megőrzése mellett a klubtagság
bővítését határozta meg.
Július 13–15.
Narcoticus Anonymus országos találkozót rendeztek a megyeszékhelyen a
kulturális központban. A több mint két-

száz résztvevő az országban lévő önsegítő
közösségeket képviselték. Különféle függőségben lévők megsegítésére alakult csoportok tapasztalatokat cseréltek, de egyéni
felépülési történetek is elhangzottak a háromnapos rendezvényen.
Augusztus 2.
Az Alisca Amatőr Art tízéves jubileumát
„Legyen a művészet mindenkié” című kiállítással ünnepelte a kulturális központban. A közel száz alkotás augusztus végéig
volt megtekinthető.
Augusztus 5.
Korszerű, hasznos eszközökkel gyarapodott
a látássérültek egyesülete. Pályázat útján
beszerzett laptopokat, magyarul beszélő
karórákat, CD/MP3 lejátszókat elsősorban
oktatási célokra kívánják felhasználni. Tanulmányokat folytató, dolgozó látássérültek
otthonra is kölcsönözhetik az eszközöket.
Augusztus 8.
A Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ I. számú Gyermekotthona adományból olyan pavilonokkal gyarapodott,
amelyek a családok kényelmes, meghitt
találkozóhelyéül szolgálhatnak. A területrendezés, a pavilonok vásárlása és felállítása a Szekszárdi Rotary Club 1,2 millió
forintos támogatásából valósult meg.
Augusztus 18.
Az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület
Szekszárdi Helyi Szervezetének tagjai
beléptek Monspart Sarolta tájfutó világbajnok által létrehozott Országos Gyalogló Idősek Klubjába. E céllal szerveztek
gyalogtúrákat a város környékén, a Mecsekben, a Mátrában, amelyekre invitálták
a mozogni vágyókat.
Augusztus 24.
„Otthonunk Szekszárd” címmel, negyedik alkalommal szervezett városismereti
vetélkedőt az Egyed Antal Honismereti
Egyesület a Város Napja alkalmából. Három általános és egy középiskola nyolc
csapata indult a versenyen. A vetélkedő
célja, hogy az ifjúság megismerje a város
történetét, értékeit.
Szeptember 1.
Civil kezdeményezésre két szekszárdi kiskápolna is megújult. Az alsóvárosi temető
falában lévő kápolna felújítása a Panteon
Kft.-nek, a Szekszárdi Szent György Lovagrendnek, Balla Zoltánnak, Joó Ferencnének, Komáromi Györgynek, Baltavári Joó
Máriának köszönhető. A csatári körforgalomnál lévő kiskápolna javítását a Szent
György Lovagrend fedezte. A munkálatokat Baltavári István koordinálta.
Szeptember 4.
Egyéves születésnapját ünnepelte a Libelle
Német Játszóház Egyesület a „Német hangoló játszóház babáknak – anyukáknak”
programsorozat keretében a kulturális
központban. A játszóház vezetője, Scherer-Csabai Gyöngyi tanítónő mondókákkal,
dalokkal hangolja a kisgyerekeket a német
nyelv tanulására.
Szeptember 5–8.
A már harminc éve működő, több mint
háromszáz taggal rendelkező Szekszárdi Alisca Borrend részt vett a Budapesti
Borfesztiválon.
Szeptember 6.
„Hétköznapi Önvédelem” elnevezéssel
ingyenes mini tanfolyamot szervezett a
Szekszárdi Taekwondo Klub és a város
önkormányzata.
Szeptember 6–8.
A Magyar Foltvarró Céh Szekszárdon tartotta fennállásának 30 éves évfordulóját
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nagyszabású Országos Foltvarró Fesztivál
keretében. 14 helyszínen, többek között
a Babits Mihály Kulturális Központ, Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Garay János Gimnázium, PTE KJKV, Civil Ház,
Református Gyülekezeti Ház, Scarabeus
rendezvényterem, Belvárosi kávéház kiállítótermében mutatták be az ország jeles
foltvarrói és neves külföldi textilművészek
munkáit. A programsorozatot szakmai
előadások, tanfolyamok, a város nevezetességeivel való ismerkedés egészítette ki.
Szeptember 8.
Több százan vettek részt a Kápolna téren
immár ötödik alkalommal megrendezett
Fősővárosi Búcsún. A nap a Remete kápolna kertjében Kisboldogasszony, Szűz
Mária születésnapját ünneplő szentmisével
kezdődött, amelyet Kovács János újmisés
pap celebrált. Az érdeklődőket igazi vásári
forgataggal várták a szervezők.
– A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió toborzónapján a beiratkozni vágyó kisés nagylányokat tánc- és sportaerobikkal
várta.
Szeptember 10.
A Rotary Club Szekszárd vendégeként
Szekszárd nevezetességeivel ismerkedett
a Magyar Rotary District kormányzója,
Kézdi László és felesége. A kormányzót
baráti beszélgetésen fogadta Ács Rezső
polgármester. A kormányzó ezt követően dr. Kiszler Gyula soros elnök korábbi
meghívására Kölesden a szekszárdi club
tagjaival és a régió rotarystáival találkozott.
Az eszmecsere fő témáját a 2019/2020-as
Rotary év aktuális teendői jelentették.
Szeptember 12.
A Tizenkilenc taggal megalakult Szekszárd és környéke gazdakör élére 5 fős
elnökséget és 5 évre Kővári Lászlót választották elnöknek. Az alakuló ülésen
Csike György (a MAGOSZ megyei elnöke)
megnyitóját követően a résztvevőket Ács
Rezső polgármester köszöntötte. Jakab István (MAGOSZ országos elnöke) a szervezet
működéséről, az ágazat egységének szükségességéről, a XXI. századi kihívásoknak
megfelelő tevékenységről és az ifjú gazdák
szerepének fontosságáról szólt.
Szeptember 14.
A Magyar Foltvarró Céh 30 éves jubileumán Szekszárd látta vendégül az Országos
Foltvarró Fesztivál résztvevőit. A házigazda szerepét a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület vállalta immár harmadik
alkalommal. Ács Rezső polgármester
köszöntötte a fesztivál vendégeit. E jeles
alkalommal számos csoportos és egyéni
díj talált gazdára.
Szeptember 19.
20. születésnapját ünnepelte a Szekszárdi
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.
Kálóczi Andrea vezetésével az intézményben felkészült, szakmai tudással
rendelkező stáb foglalkozik a betegekkel.
A vármegyeháza dísztermében megrendezett konferencián a remény jelszó jegyében
hangzottak el értékes előadások.
Szeptember 21.
Szekszárd város e vasárnapon tartotta az
autómentes napot. A Baka György (Zöldtárs Alapítvány elnöke) által szervezett
esemény a kerékpározást is népszerűsítő
családi programmá alakult.
– A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és a város önkormányzata ismét megrendezte az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát, amelyen
bemutatkozásra volt lehetősége az önkéntes munkát végző szervezeteknek. A
rendezvény résztvevőit Csillagné Szánthó
Polixéna a humán bizottsági elnök köszön-
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tötte. Szomjú Györgyről elnevezett díjat
adtak át közösségi kategóriában a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesületnek,
amelynek tagjai a megyei kórház onkológiai és pszichiátriai osztályának betegeit
segítik rendszeresen. Egyéni kategóriában
dr. Garay Zoltánné munkáját ismerték el,
aki az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetség helyi elnökeként 1986 óta pártfogolja
a családokban, az intézményekben élő fogyatékosokat gondjaikkal együtt.
– A tisztább városért céllal Zölden
Szekszárdon és környékén elnevezésű
közösség a Brew Your, azaz 33 önkéntes
gyűjtötte a szemetet a Béla király téren és
környékén.
Szeptember 27.
A Mentálhigiénés Műhely EGÉSZ-SÉG
szabadegyetemén „Az ősi magnéziummal
az egészségünkért” címmel Kálmán Tamás
hatóanyag szakértő tartott előadást.
Október 5.
A Magyarországi Családi Bölcsődék
Közhasznú Egyesülete, a város önkormányzata és a kulturális központ első alkalommal rendezte meg a Szent Mihály
Bátorság Napot. Bátorságpróbákkal várták a kicsiket és a diákokat a Prométheusz
parkban. A családi napot a Csurgó zenekar műsora zárta.
– Az Egyed Antal Honismereti Egyesület 20. megyei találkozóját Bonyhádon
tartotta, ahol a vendéglátó szerepét Aradi
András a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye esperese töltötte be. Helytörténeti előadások után kapták meg a Honismereti Szövetség elismerő okleveleit Baka
Zsuzsanna földrajz-biológia szakos tanár,
Csuhaj Tünde tojáshímző, Móser Tamás
fotóművész, Naszladi Judit karnagy, Orbán György előadóművész. A közösségi
díjat a Garay gimnázium vette át a honismereti munka támogatásáért. Az egyesület Egyed Antal díját Horváth Endréné
korábbi egyesületi titkár, a közösségi díjat
a sárszentlőrinci Zsivora György Evangélikus Népfőiskola kapta. Városnézéssel és
tartalmas múzeumi látogatással zárult a
program.
Október 30.
Takler Ferenc borászról és családjáról
TAKLER – „Tizenkilencre mindig lapot
kértem…” címmel készült kötetet bemutatták a nagyközönségnek a budapesti premier után. A kötet ötletgazdája és kiadója
Vitéz Attila volt, interjúit Tallián Hedvig
újságíró készítette.
November 5.
– PTE KPVK kertjébe tölgyfacsemetéket ültetett a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat, a megyei kórház pszichiátriai
osztálya és a PTE KPVK szociális tanulmányok tanszéke.
– A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes
Nyugdíjas Tagozata „Parkinsonnal élni”
címmel érdeklődést kiváltó előadást szervezett a kulturális központban.
November 11.
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi
Szervezete „Mit tehet a háziorvos a daganatos betegekért?” rendezvényének meghívott előadói Csordásné dr. Juhász Judit
családorvos és Gliedné Tillmann Erzsébet
a kórház ápolási igazgatója a Hospice Alapítvány elnöke voltak.
November 16.
Több százan vettek részt a Mentálhigiénés
Műhely „Egész-ség Börzéjén”. Előadásokon kívül többféle mozgást népszerűsítő,
gyakorlati foglalkozások, cukor- és vérnyomásmérés várta a résztvevőket.

November 22–24.
A Magyar Élelmiszer Bank az idén is megrendezte a nehéz körülmények között élők
számára karácsonyi élelmiszergyűjtő akcióját. A Gyöngysor Alapítvány önkéntesei
ez alkalommal 26,2 mázsa tartós élelmiszert gyűjtöttek össze.
December 3.
A Fogyatékos Emberek Világnapján a
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei
Szervezete „Esélyegyenlőség és munkavállalás” címmel konferenciát szervezett.
A megyében 3 600 fogyatékkal élő sorstársból 1900 fő a látássérült. A tanácskozás
megerősítette, hogy a munka önbecsülést
ad a hátrányokkal küzdőknek.
December 4.
Az Esőmanók Egyesülete „Kék Advent”
címmel zenés, kézműves játszóházat
szervezett, amelyen autista és nem autista gyerekek együtt játszottak a kulturális
központban. A program különlegességét
a nyitottság, az előítéletek feloldása adta.
December 9.
A Szekszárdi Szent Erzsébet Caritas
átvette a megyei kormányhivatal városi
szerveinél dolgozók által gyűjtött adományt, amelyet a már hagyományosnak
tekinthető adventi ünnepségén osztott szét
a rászorulók között. A plébánia közösségi
házában közel nyolcvan idős embert láttak
vendégül.
December 11–12.
A megyeszékhelyen „Eucharisztikus világkongresszus és úrvacsora éve” címmel
konferenciát szervezett az Egyházi Közművelődési Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet. A konferencia célja volt,
hogy a szakemberek a közösségi művelődés teendőiről tanácskozzanak.
December 13.
Zádor Béláné a Mentáhigiénés Műhely
nyugdíjas tagozata elnökének szervezésében karácsonyi délutánon vett részt mintegy ötven egyedülálló nyugdíjas a kulturális központban. A résztvevőket ebéddel,
bensőséges műsorral és ajándékkal lepték
meg.
December 17.
I. Béla Gimnázium közössége által gyűjtött közel 400 karácsonyi ajándékcsomagot átadták a szekszárdi gyermekotthonok
és a gyermekjóléti szolgálat összefogásában
a nagycsaládokban élő gyermekeknek. A
jótékonysági program koordinátora Csizmazia Ferencné volt.
December 19.
A 7100 – A Városod Egyesület tagjai családi körben összegyűjtött meleg ruhákkal
ajándékozták meg a hajléktalan szálló lakóit.
– A Babits Mihály Kulturális Központ
6. alkalommal szervezte meg jótékonysági
akcióját. Zsikó Zoltán igazgató 465 ajándékkal teli dobozt adott Tolácziné Varga
Zsuzsannának, a Humánszolgáltató Központ igazgatójának, amelyeket a család- és
gyermekjóléti szolgálatok által pártfogolt
kisgyermeknek juttattak el.

VIII. Nemzetiségek

Január 5.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület megrendezte hagyományos disznótorát a Heinek Ottó Közösségi Házban. A
Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, Heinek Ottó 2018.
augusztusában hunyt el, tiszteletére róla
nevezték el az egyesület közösségi házát.
Február 9.
1990–91-től, a kéttannyelvű német nemzetiségi oktatás bevezetése óta, rendezik meg

a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule hagyományos svábbálját. Az iskola
fenntartója a városon kívül a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
amely a tanárok mellett kiemelt figyelmet
fordít a hagyományok, szokások, kultúra
megismertetésére. A névadó család képviseletében megjelent Dienes Balázs, Dienes
Valéria professzornő unokája is. A népviseleti bemutatón sok eredeti Tolna megyei
ruhát lehetett látni, amiket ma már nehéz
előteremteni. A német táncok oktatásában
részt vett Bozzay Izabella és Köhlerné
Koch Ibolya. Az eseményeknek kezdettől
fogva közreműködője a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar, a Mondschein Német
Nemzetiségi Kórus és 8 éve a Wunderland
óvoda kis táncosai is.
Április 8.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyományos közmeghallgatást tartott 2018.
évi működéséről dr. Józan-Jilling Mihály
elnök vezetésével a Heinek Ottó Közösségi
Ház nagytermében.
Augusztus 7.
A német nemzetiségi napközi a nyelvgyakorlás mellett a hagyományok ápolását is
célul tűzte ki. A Libelle Német Egyesület
szervezésében a Sommercamp helyszíne
a Dienes Valéria Általános Iskola volt.
A gyerekek reggeltől délutánig színes,
mozgásos játékokkal vidám hangulatban,
kötetlen formában könyv nélkül gyarapíthatták szókincsüket.
Szeptember 24.
A Szekszárdi Wunderland Német Nemzetiségi Óvodában felújítás és korszerűsítés
történt. Megújult a Bautzenland játszóvár,
gyepszőnyeget kapott az udvar egy része,
teraszt javítottak, sófalakat alakítottak ki
a csoportszobákban. Az átadón rész vett
Soltész Miklós nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkár, Ács Rezső polgármester, Józan-Jilling Mihály, a fenntartó német nemzetiségi önkormányzat vezetője.
Az elmúlt négy évben ötvenmillió forintot
költöttek az óvoda fejlesztésére, szépítésére. A nemzetiségi önkormányzat tizenegy
millióval járult a költségekhez, míg a fennmaradó összeget az Emberi Erőforrások
Minisztériuma biztosította.
November 8.
„Német nemzetiségi ovi-ügyek” címmel
tartottak konferenciát a PTE szekszárdi karán. A Wunderland óvoda Őzike
csoportjának műsorával kezdődött a rendezvény, majd prof. dr. Szécsi Gábor kari
dékán köszöntötte a résztvevőket. Közölte,
hogy a kar felvállalja a nemzetiségi kultúra
ápolását a különféle nemzetiségi hagyományok, kultúrák erősítésének küldetésével.
Töttős Gábor, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese is
felszólalt.
November 14.
A Magyar Diaszpóra Tanács ülésezett a
megyeszékhelyen a külhoni magyarságot
érintő legfontosabb ügyekről. Az eseménynek a Bodri Pincészet adott helyet. A kötetlen beszélgetés során a résztvevők a helyi
kultúrával és gasztronómiával is ismerkedtek. A 2011-ben alakult tanács ez alkalommal is kiállt a határon túli magyarokért.

IX. Egyházak

Január 6.
Vízkeresztkor fejeződött be a Szekszárd és
Vidéke Társult Evangélikus Egyházközség
előző év adventjétől tartó hármas jubileuma, amelyen a gyülekezet megalakulásának és Németh Gyula lelkész Szekszárdra
kerülésének 110., a templom felépültének
90. és a későbarokk orgonájuk megépíté-
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sének 200. évfordulóját ünnepelte a népes
gyülekezet számos program keretében.
– Az összefogással megújult egykori
kántorházból készült el a reformátusok
ifjúsági háza. Ez lesz a gyermekfoglalkozások színhelye, valamint vendégfogadó
tér kialakításával 20 főnek biztosít szálláshelyet a Kék túra útvonalán.
Január 21–25.
Az ökumenikus imahét központi igéje:
„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” Üzenete, a keresztények egységének erősítése az egész világot átjárja, sok
százmillió ember lélekben és imában egy.
A naponta más-más templomban összegyűlőknek Fodor Péter baptista, Gyurkó
Donát metodista, dr. Kaszó Gyula református, Kovács Ferenc katolikus és Sefcsik
Zoltán evangélikus lelkész hirdette az igét.
Január 22–27.
Petkó Tamás szekszárdi plébános is részt
vett Panamában és Costa Ricán a pápa
által is felkeresett Ifjúsági Világtalálkozónak, ahová 146 nemzet 600 000 tagja
látogatott el.
Február 2.
Mintegy 70 gyermeket áldott meg Petkó Tamás plébános a belvárosi katolikus
templomban gyertyaszentelő Boldogas�szony napja alkalmával. „Balázs áldást” is
mondtak a megjelent családok számára:
Petkó Tamás plébános, Kovács Ferenc
atya és Kárász Gábor diakónus a gyermekek álla alá kereszt alakba illesztett gyertyát
tartott, majd a szülők külön is megáldották
gyermekeiket.
Február 10–17.
A Pécsi Egyházmegye Családreferatúrája a
helyi katolikus közösséggel ismét megrendezte „Randevú egy életen át” mottóval a
Házasság hete programját.
Március 1.
Az evangélikusok voltak házigazdái a 2019.
évi világimanap alkalmának Szekszárdon,
amelynek mondanivalóját a szlovén hittestvérek állították össze e jelmondattal:
„jöjjetek, íme minden kész”. A város 5 felekezetének tagjaival megtelt a templom.
Május 18.
– „Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk,
hogy veletek van az Isten!” A Magyar Református Egység Napját ünnepelték Debrecenben. A Tolnai Református Egyházmegyét 46 küldött képviselte.
– A Déli Evangélikus Egyházkerület
Családi és missziói napján 13 fő képviselte a szekszárdi gyülekezetet Békéscsabán.
Június 1.
Mintegy 150 fős közösségben Nyárköszöntő Családi Napon lehettek együtt a református gyülekezet tagjai.
Június 3.
A Szentháromságot is ábrázoló ajándékgyertyával köszöntötték a Szent József
Iskolaközpont diákjai nevelőiket Pedagógusnap alkalmából.
Június 10.
Kiemelkedő esemény volt pünkösd másnapján a Luther téren tartott ökumenikus, úrasztali közösséggel, úrvacsorával
megkoronázott szabadtéri istentisztelet, a
Szentlélek kiáradásának ünneplése. Hívogató énekes műsorral szolgált a Szekszárd
környéki baptista gyülekezetek kórusa,
majd dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor köszöntője után Fodor Péter baptista és Gyurkó Donát metodista lelkész
idézett az ünnephez méltó gondolatokat.
Az igehirdetés szolgálatát Sefcsik Zoltán
evangélikus lelkész végezte.

– Gyülekezet építő családi napot tartottak a templomkertben az evangélikusok interaktív előadással, beszélgetésekkel,
gyerekek számára hitébresztő játékokkal,
közös étkezéssel.
Június 28.
A forráshoz való visszatérés, a hagyományok ápolása a legfontosabb, hangzott el
A Szent János és Pál-kápolna szentmisével egybekötött búcsúján, amelyet Petkó
Tamás plébános celebrált és a Szekszárd
Alsóvárosi Római katolikus Közhasznú
Egyesület szervezett a dr. Szentgáli Gyula
utcában. A misén, amelyet dr. Bíró László püspök gyógyulásáért ajánlottak fel,
a püspök telefonon jelen volt és megköszönte az érte mondott imákat. Ács Rezső
polgármester köszönetet mondott Bíró
püspöknek az iránymutatásért, majd megemlékezett Szent László királyról, a város
védőszentjéről.
Július 1–5.
A Szekszárdi Református Egyházközség
többgenerációs családi nappal indította
közösségépítő táborát. A hittanos fiatalok
az egyházközség ifjúsági házában és a parókia épületében táboroztak. A II. Rákóczi
Ferenc- Emlékévhez igazított programban
a hittantábor történelmi jelleget is kapott.
Emellett a résztvevők Fadd- Domboriba
kirándultak biciklivel, és kipróbálták a
sárkányhajózást is.
Július 10–14.
A reformátusok harmadszor rendeztek
bennalvós kis-ifi tábort a gyülekezet ifjúsági házában, ahol a gyerekek ismerkedtek
a Biblia világával, kirándultak, kézműveskedtek és játszottak dr. Kaszó Gyula és Kaszóné Kovács Karola lelkészek vezetésével.
Július 17–21.
Az evangélikus hittantáborban 28 fiatal
töltött egy hetet Sefcsik Zoltán lelkész
vezetésével és Sefcsikné Dugár Éva közreműködésével.
Augusztus 1.
Új szolgálati helyére, Vásárosdombóra távozott a plébánia segédlelkésze vitéz Kovács Ferenc, aki tizenhét hónapot töltött a
szekszárdi plébánián.
Augusztus 14.
Megérkeztek a hit- és erkölcstani tankönyvek a szekszárdi parókiára. Petkó
Tamás plébános vette át a több száz könyvet, amelyekből a város katolikus általános
iskolásai tanulnak a hittanórákon.
Szeptember 5–7.
A katolikus egyház Magyarországon
2020-ban tartandó 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusra készül. A
kongresszus jelképe, a missziós kereszt
e napokban volt a városban. Emiatt a
Remetekápolna búcsúját egy nappal korábban tartották. Petkó Tamás plébános
segítőivel számos programot szervezett.
Az eseményen részt vett Varga István jövőkutató, Csókay István idegsebész. Koncertet adott a Csurgó zenekar és a Tücsök
Zenés Színpad. A belvárosi templomban
dr. Ótós Miklós ismertette az épület, az
egyházközség történetét. Délután szentségimádást tartottak.
Október 16.
A Szent Rita Katolikus Óvoda Tarisznyás
Mesetúrát rendezett a nagycsoportos
ovisoknak. A rendkívüli iskolaváró foglalkozásra a város óvodáiból is érkeztek
kisgyerekek.
– Az Országos Protestáns Napok
kiemelt eseménye volt a Szekszárdi
Gárdonyi Zoltán Református Együttes
hangversenye az evangélikus templom-

ban. Vendégként szerepelt a medinai református Miss-Sió Kórus Sáfrányné Szabó
Tünde vezetésével. Az est második felében
református együttes koncertjét élvezhette
a közönség. Az összegyűlt perselypénz az
evangélikus gyülekezet hitéletét szolgálta.
November 8.
Hagyományteremtő szándékkal „Tollasbállal” ünnepelte a Szent Márton-napot a
Szent József Katolikus Iskolaközpont és a
Szent Rita Katolikus Óvoda szülői munkaközössége, amely egyúttal a 8. osztályosok
szalagtűző bálja is volt. A kitűzőn az iskola
fotója, nevének felirata és a végzős osztály
évszáma szerepel.

X. Sport

Január 4.
A Szekszárdi Sportközpont és a Sportélmény Alapítvány az atlétikai szakosztály
serdülőkorú versenyzőinek díjátadó gáláján Csillag Balázs ügyvezető köszönetet
mondott a sportolóknak és edzőiknek. A
díjazottak: Frei Nóra U16 sprinter; Felkl
Benjamin U16 középtávfutó; Barabás Kata
U16 ugró; Sipos Kata U16 dobó. A Vaszkó
Judit Emlékdíjat Őry Tamás érdemelte ki.
Kiemelt díjazottak: Barabás Kata (magasugró, fedett pályás bajnok, DOL III. hely).
Frei Nóra (sprinter, országos bajnok 300 m,
80 m ezüstérem); Szemerei Levente (középtávfutó, négy ezüstérem, válogatott sportoló);
Németh Mátyás (magasugró, fedett pályán
ezüstérem); Zsiga Levente (magasugró, két
ezüstérem). Barna Tamás (futó, három ezüstérem); Őry Tamás (távol- és hármasugrás,
két bronzérem, válogatott sportoló). Angyal
Balázs (magasugró, bronzérem). Felkl Benjamin (középtávfutó, ezüst- és bronzérem);
Veress Zsombor (sprinter, ezüstérem). Binder Zsombor (sprinter, két ezüstérem). Az
edzők és oktatók – Gaál László, Hammer
Mária, Móra Zoltán, Papné Somogyvári
Klára, Péterbencze Csilla, Póth Gábor,
Scherer Tamás, Szőke Gergő – munkáját is
megköszönte a sportközpont.
Január 5.
A Magyar Válogatott színeiben Kizakisz
Nikolaosz (Yorgos SE) asztaliteniszező az
U13-as fiú csapatversenyen Szántosi Dáviddal párban megvédte címét a Budapesten rendezett nemzetközi újonc viadalon.
Január 19.
20. alkalommal rendezte meg az Ifjúsági
Unió Szekszárd a Bartina teljesítménytúrát, amelyen minden eddigi rekord
megdőlt. A jubileumi rendezvényen öt
különböző táv közül választhattak az
érdeklődők. Joó Balázs, az IFU elnöke
szerint minden várakozást felülmúlt a
létszám. 1905-en jelentkeztek, kétszázzal
többen, mint amire számítottak. A tizenhat
kilométeres távot közel ezer fő járta végig.
A negyvenkét kilométert közel kétszázan
teljesítették. Az 3,3 km-es túravonalat a
gyerekekkel érkezők járták végig.
– A Magyar Jégkorong Szövetség ismét
meghirdette a Jégpályák éjszakáját, amelyhez a szekszárdi műjégpálya is csatlakozott, jégdiszkóval színesítve a programot.
Január 19.
A Budapesti Nyílt Fedettpályás Bajnokságon Szemerei Levente, a Szekszárdi
Sportközpont junior atlétája 3000 méteres
kategóriában megszerezte a junior kontinensviadalon való részvétel jogát). Edzője:
Szőke Gergő.
Január 20.
A Teremíjász Országos Bajnokságon 5 fiatal képviselte az Alisca Nyilai Íjász Egyesületet. Aranyérmesek: Barta Nikolett,
Bencze Gábor; Országos Bajnok címmel:
Juhász Márton, Wehovszky Kíra Tícia.
Ezüstérmes: Barta Viktória.

Január 27.
Kizakisz Nikolaosz a 2019. évi Budapest
Bajnokság országos utánpótlás versenyén
Szántos Dávid oldalán megnyerte a serdülő fiúk páros versenyét.
Január 30.
Hátrányát ledolgozva 86–60 pontos győzelmével az Atomerőmű KSC Szekszárd
a lengyel Bydgoszcz ellen továbbjutott az
Európa-kupa negyeddöntőjébe.
Január
Lovas Lőrinc magasugrásban a II. helyen
végzett a Fedett Pályás Ujonc Országos
Bajnokságon.
Február 3–4.
A Fedett Pályás Serdülő Országos Bajnokságon a sportközpont atlétája, Péceli
Tamás magasugrásban 186 cm-es egyéni
csúccsal győzött.
Február 8.
A cselgáncs diákolimpia serdülő B korosztályos döntőjén a Gemenc Judo Klub sportolói közül 50 kg-ban Sárosdi Ákos, 66 kgban Hilbert József aranyérmet szerzett.
Február 9.
Bronzérmet szerzett a Horvátországban
rendezett A-kategóriás taekwondo versenyen a kadet korosztályban Bánki Ede, az
Alisca taekwondo Klub sportolója.
Február 13., február 20.
Bár jó játékkal 79–73-ra győzött az Atomerőmű KSC Szekszárd a spanyol Girona
ellen a női kosárlabda Európa-kupa negyeddöntőjén, a visszavágót hosszabbításban a spanyolok nyerték, és összesítésben egy ponttal többet szerezve jutottak
tovább.
Február 14–17.
Az asztaliteniszezők országos diákolimpiai
döntőjén Kizakisz Nikolaosz bajnokságot
nyert a 3 évvel idősebbek között.
– A békéscsabai országos bajnokságon
Németh Réka Anna, az Alisca Nyilai SE
sportolója Történelmi és 3D teremíjász
kategóriában aranyérmet szerzett.
– Magyarország 45. Fedettpályás Atlétikai Bajnokságán Szemerei Levente megszerezte élete első felnőtt bajnoki címét:
3000 méteres síkfutásban bronzérmes
lett Szőke Gergő tanítványa.
Február 23.
4. alkalommal rendezték meg az ország
minden szegletéből érkezőknek Faluhelyen a Bodri Trail terepfutó versenyt,
félezer indulóval. A szekszárdiak közül
Szerémi Anita a 2. helyen végzett.
Február 27.
A Fedett Pályás Ifjúsági és Junior Országos Bajnokságon a sportközpont atlétái
közül Németh Mátyás magasugrásban
arany-, Szemerei Levente 1500 és 3000
méteres futásban két ezüstéremmel tért
haza.
Március 1.
Bejutott az asztalitenisz női Klubcsapatok Szuperliga fináléba a Szekszárd AC,
miután 6:1-re legyőzte a Breclav gárdáját.
Március 2.
Ezüstérmet nyert a női kosárlabda Magyar
Kupa döntőjében az Atomerőmű KSC
Szekszárd. Djokics Zseljko csapata egy
fantasztikus hangulatú mérkőzésen méltó
ellenfele volt az euroliga döntős Sopron
Basketnek.
– Négy érmet szerzett az Alisca Nyilai
ÍE a WA Teremíjász Országos bajnokságon.
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Arany: Bencze Gábor, Juhász Márton, Török István Szilárd.
Március 8.
A Szenior Atlétikai Club kiválóan szerepelt a Szenior Fedett pályás Atlétikai
bajnokságon. Korosztálya legjobbjának
bizonyult 3000 méteren Sima Éva, távolugrásban Lóki Magdolna, súlylökésben
László Zsuzsa és Kasziba Szilveszter,
valamint Honti József, aki a 70 évesek
mezőnyében távol- és hármasugrásban is
nyerni tudott.
Március 10.
A Borvidék Futóegyesület országos ultramaraton versenyt és nyílt futamot szervezett városunkban. A SIXARD nevet viselő
viadalon 50 km-es, továbbá 2 és 4 órás
futamokat is rendeztek.
Március 13.
A műjégpályát közel 20 ezren keresték fel
a téli szezonban. Egyre több iskola dönt
úgy, hogy az ingyenes testnevelési órákat
a jégen tartja.
Március 21.
Csörgőlabda bemutatót és érzékenyítő
tréninget tartott a csörgőlabda, illetve kerekesszékes kézilabda parasportok bemutatására, megismertetésére a PTE Szekszárdi
Karán. Az országos sorozathoz csatlakozott
a Fekete Gólyák Kézilabda Club csörgőlabda szakosztálya, a Parasport Albizottság,
a megyei Kézilabda Szövetség, a megyei
Fogyatékosok Sportszövetsége és a Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete.
Március 30.
– Kecskeméten a mezei Futó Országos
Bajnokságon Szemerei Levente 2. helyezést ért el a junior fiú kategóriában, Felkl
Dominik pedig az U13-as futamban lett
ezüstérmes.
– A Szekszárd AC asztalitenisz csapata
6:3-ra nyert a Linz otthonában a Klubcsapatok Szuperligája döntőjében.
Április 12.
A 16. Sajó Péter kerékpáros emlékversenyt rendezte meg a Szekszárdi Szabadidős KE. 18 kategória versenyzői 7 mezőnyben és távon mérték le tudásukat. Az
U17-es 85 km-es versenyt Mészáros Bence
nyerte. Női U11: 1. Mármarosi Alexa.
Április 13.
Megrendezték a Magyar Katolikus Iskolák
Országos Vívóbajnokságát. A Szent József
Iskolaközpont tanulóinak eredményei: I.
korcsoport: 1. Szigeti Fülöp, 2. Szigeti Boldizsár. IV. korcsoport: 1. Jankó Veronka. Fiúk:
1. Szegedi Ágoston, 3. Kedves Benedek.
Április 27.
A női kosárlabda NB I rájátszásában a
KSC Szekszárd két fölényes győzelemmel
legyőzte a Ceglédet, ezzel megszerezte az
Európa-kupa indulást jelentő 5. helyet a
2018–2019-es bajnoki szezonban.
Április 28.
2. alkalommal mérték össze tudásukat az
ország legjobb kerékpáros triálosai a Béla
király téren, ahol Ács Rezső polgármester
köszöntötte a Szekszárdi Sportközpont
által a Magyar Kupa részeként szervezett
verseny résztvevőit. Sabján Gábor versenyigazgató először alkalmazta a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség triál szakágra
vonatkozó új szabályait, sikerrel. A szuperdöntőn Kovács Péter szerezte meg az
elsőséget.
Május 4.
A jubileumi X. Tolle Borvidék Félmaratonon újabb rekord dőlt meg a 2100-nál
több indulóval. Márkus István főszervező

2020. augusztus 30.

elmondta: az esemény zavartalan lebonyolításában 250 önkéntes, valamint polgárőrség, a rendőrség, a gazdák és sok támogató
is segítette munkájukat. Szekszárdi Eredmények. Abszolút 30 km, Férfiak: 1. Zsigmond
Előd. 2. Orsós Zoltán. 16 km, nők: 3. Novák
Julianna. Férfiak:, 2. ifj. Czencz Péter. 11
km, nők: 1. Studer Ágnes. 5,7 km, nők: 1.
Vén Hanga. Férfiak: 1. Bot Csaba 2. Felkl
Benjámin 3. Plessz Gábor. Váltók, párban
(30 km): 2. ŐRANgyalok Szekszárd.
Május 4–5.
Debrecenben rendezett Serdülő Ügyességi
és Gátfutó Csapatbajnokságon a sportközpont fiú távolugró csapata Barna Tamás,
Hamar János, Péceli Tamás, Szabó Máté,
Zsiga Levente összeállításban I. helyezést,
az Atkáry Lajos, Hamar János, Péceli Tamás, Zsiga Levente összeállítású fiú magasugró csapata helyezést ért el.
Május 11.
Bajnoki címet szerzett az Atomerőmű
KSC Szekszárd kadet csapata az U16-os
nemzeti leány kosárlabda-bajnokság nyolcas döntőjében.
Május 18.
4. bajnoki címét szerezte Kizakisz Nikolaosz az újonc és serdülő országos asztalitenisz magyar bajnokságon.
– A Szekszárdi Kajak-Kenu SE versenyzői közül a maratoni távú országos bajnokságon Schein Dávid (U11) egyéniben, míg
a Mózes Bálint – Tóth Péter egység a kajak
kettesek 5 km-es versenyében szerzett országos bajnoki címet.
Május 25.
Élénk érdeklődés mellett zajlott a Szekszárd Alsóvárosi Rk. Közhasznú Egyesület tagjai által szervezett Remete-csurgótól
az Istifán-gödréig tartó szurdik-túra.
Május 28.
Mészáros Bence U17-es egynapos nemzetközi kerékpáros versenyt nyert Ausztriában 70,4 km-es távon.
– A szekszárdi Gyermek Kosárlabda SE
fiú kadet (U16) csapata megnyerte a régiós
bajnokok döntőjét.
Május 31.
Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont atlétája a magyar Egyetemi- és
Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokságon
3000 méteres akadályfutásban győzött és
kijutott az Európa-bajnokságra.
– Az atlétikai szakosztály 4x600 méteres váltója 2006-ban születettek korosztályában ezüstérmet szerzett a zalaegerszegi
Váltó Országos Bajnokság Újonc és Serdülő kategóriájában. A serdülők 4x800-as
versenyén 3. helyezést értek el a Szekszárdi
Sportközpont atlétái.
Június 1.
Az esélyeknek megfelelően a Szekszárd
AC nyerte meg a női asztalitenisz Extraliga 2018/2019-es versenyét. A celldömölki
fináléban a nagy rivális Budaörs ellen elég
volt számukra az 5:5-ös döntetlen.
Június 2.
A Zalaegerszegen rendezett Váltófutó Országos Bajnokságon a sportközpont Plessz
Gábor, Deli Bence, Arató Gergő, Gyányi
Zsombor összeállítású váltója II. helyen
végzett az újonc korosztály 4x600 méteres
váltófutásában. Ugyanitt a serdülő korosztály Barna Tamás, Felkl Benjamin, Istlstekker Balázs, Lőrinc Mátyás összeállítású
váltója a 4x800 méteres váltófutásában III.
helyen végzett
Június 8.
Nagyszerű formában aranyérmet szerzett
Barkóczi Tamás szekszárdi testépítő a világszövetség Európa-bajnokságán.

Június 10.
A Magyar Honvédség és a Szekszárdi
Sportközpont közös sportnapján több
mint 50 résztvevő küzdött a gumi akadál�lyal, kúszó folyosóval, célba dobott medicinlabdával, óriáskereket görgetett, a bringasuli akadályait is kipróbálhatta.
Június 12.
A Sportélmény Alapítvány kezdeményezésére „Osztályharc” néven a helyi iskolák
3–4. osztályosai mérték össze felkészültségüket a sportcentrumban. A versenyt
9 iskolai csapat közül a Dienes iskola 4. a
osztálya nyerte.
– Az Alpok-Adria Kupán az Alisca Nyilai sportolója, Juhász Márton aranyérmet
nyert.
– A Suli Íjász Bajnokság országos döntőjén Wehorszky Kíra Tícia országos bajnok lett, Berek Hunor bronzérmet nyert.
Június 22.
„Ki a legény a gáton?” elnevezéssel szervezett kerékpártúrát 80 km-es távon a
Szekszárdi Sportközpont Szekszárd – Baja
– Szekszárd útvonalon, mintegy 50 résztvevő számára.
Június 25.
100 tehetséges fiatalt díjazott a MOL
Tehetségtámogató Programja, köztük Kizakisz Nikolaosz asztaliteniszezőt is, aki
az elismerést az alapítvány képviselőjétől
és a MOL támogatottjától, Hosszú Katinka
úszótól vehette át.
Július 8.
Gereben Lívia, a Szekszárdi Atomerőmű
KSC NB I-es kosárlabda csapatának kiváló sportolójánál leukémiát diagnosztizáltak. A felgyógyulásáért misét szervezett
a belvárosi templomban Szabó Balázs a
TESCO igazgatója. A civil összefogás eredményekén ez alkalommal jelentős összeg
gyűlt össze a család megsegítésére. Dr.
Udvardy György megyés püspök üzenete
is elhangzott a szentmisén.
Július 12.
Ács Rezső polgármester, Vánky Sebastian
a Magyar Íjász Szövetség elnöke és Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke megállapodást írt alá, hogy
2020-ban Szekszárd rendezi meg az íjász
világbajnokságot. Hat-hétszáz nevezőt
várnak a városba huszonöt országból.
Július 20–21.
A svédországi Borasban megrendezett
U20-as Európa-bajnokságon a Szekszárdi Sportközpont versenyzője Szemerei
Levente akadályfutó a 3000 méteres döntőben éppen csak lecsúszott a dobogóról.
Július 23.
A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség a
Münchenben megtartott 2019/2020-as
női nemzetközi kupasorozat csoportjainak
sorsolását. A Szekszárdi Atomerőmű KSC
két német, egy belga csapattal került egy
csoportba.
Július 24.
A Győrben rendezett Újonc Országos Bajnokságon a sportközpont atlétája, Merk
Bálint magasugrásában II. helyen, Istlstekker Balázs az 1500 méteres akadályfutásában III. helyen végzett.
Július 26–27.
A 45. Alisca Bau Gemenc Nagydíj 165 kilométeres etapján Valter Attila, a magyar
válogatott kerekese győzött. A második és
harmadik helyet a Sangemini Trevigiani
kerekesei, Nicolo Salvietti és Paolo Toto
szerezték meg. A második napon 150 kilométeres sík sárközi kör és egy hegyi kör
várt a versenyzőkre. Ezen Pelikán János,

a villanyfényes kritérium versenyen Peák
Barnabás győzött.
Július 27–28.
Budapesten a Lantos Mihály Sportközpontban a 124. Atlétikai Magyar Bajnokságon Szeremlei Levente 3000 m-en
megszerezte első felnőtt bajnoki címét.
Augusztus 5.
Megkezdte felkészülését a 2019/2020-as
idényre az Atomerőmű KSC Szekszárd
NBI-es női kosárlabda csapata. A szezonban játszik a szerződésüket megújító Ivana
Dojkic, Erica McCall, újként érkezett az
amerikai Tyaunna Marchall és a szlovák
Marie Ruzickova. A csapatból távozott
Mansaré Manty, Frida Eldebrink, Abby
Bishop. Bálint Réka, Theodorán Alexandra, Studer Ágnes, Kiss Virág, Studer Zsuzsa
maghoz egészen fiatalok Vincze Nikolett,
Andi Hanna, Holcz Rebeka csatlakoztak.
A csapat a hazai edzőtáborokon kívül a
szlovéniai Roglában, a horvátországi Porecsben készült fel a mérkőzésekre.
Augusztus 16–17.
6. alkalommal rendezték meg a Korinthoszi Futóversenyt, amelyet a három legnépszerűbb között tartják Magyarországon.
Márkus István, az ultrafutam szervezője
tájékoztatása szerint pillanatok alatt beteltek a nevezhető helyek. A 160 kilométeres
táv futói a Garay térről indultak. A futam
győztese ismét az olasz Enrico Maggiola
volt 14:23:49 időeredményével, ezzel 42
percet javított a tavalyi idején. A következő napon a Bajáról induló 80 kilométeres
táv új győztese Vajda Zoltán, míg a Keselyűsről rajtolt 40 kilométeres futam első
helyezettje Nagy Péter lett.
Augusztus 24–25.
A Magyar Atlétikai Szövetség budapesti
rendezvényén az Ifjúsági és Junior Liga
döntőjében a szekszárdi sportközpont
versenyzője Németh Mátyás magasugrásban a második, Szemerei Levente a 3000
méteres gátfutásban győzött, 5000 méteren
második helyezést érte el.
– Tizenkét bajnoki cím és 24 dobogós
helyezés a mérlege a Szekszárdi Szenior
AC sportolóinak a Budapesten megrendezett Szenior Atlétikai Bajnokságon.
– Első alkalommal került megrendezésre a „Back to School” (Vissza az iskolába)
elnevezésű kerékpáros eseményre, melynek
célja volt, hogy a gyermekek információkat
kapjanak a biztonságos és szabályos közlekedésről. A szemléletformáló programra
elsősorban a gyermekes családokat várta a
Szekszárdi Sportközpont NKft. a Május 1.
utcában lévő felújított KRESZ pályára.
Szeptember 8.
Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület versenyzője, Juhász Márton országos bajnoki címet
nyerte el a kaposvári bajnokságon.
Szeptember 15.
Az Alisca Nyílai Íjász Egyesület sportolói
újabb sikereket értek el. Andrékovics Balázs és Wehovszky Kira Ticia a nemzeti
bajnokságon arany érmet szereztek. Dobogóra állhatott Barta Viktória és Török
István Szilárd (ezüst), Németh Réka, Török Hanna Vanda (bronz).
– A Magyar Serdülő Liga fővárosi döntőjében Szemerei Levente győzött 3000 méteren,
Szeptember 20.
Hatodik alkalommal nyerték el a Sió Kupát a Szekszárdi Atomerőmű KSC női kosárlabdázói, miután a döntőben legyőzték
a román bajnok, ACS Sepsi SIC csapatát.
Szeptember 21.
A Székesfehérváron rendezett Újonc Ös�szetett Országos Bajnokságon Kiss Kata
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Ramóna a négypróba „B” változatában a
harmadik helyet szerezte meg.

Steig Gábor három kategóriában is az első
helyen végzett.

Szeptember 22.
A Szombathelyen rendezett 10km-es Utcai Futó Országos Bajnokságon Szemerei
Levente a junior korosztályban a második
helyen végzett.

November 23–24.
Öt érmet szereztek a Szekszárdi Alisca Taekwondo Klub versenyzői a Dunaharasztiban megrendezett országos bajnokságon.

Szeptember 27–28.
Taksonyi Szilárd szekszárdi ultrafutó 33
óra alatt, 377 induló, 197 célba érő közül a
77. helyen, (a 25 magyar induló közül a 8.ként) teljesítette Spartathlon futóverseny
246 kilométeres távját. Megkapta a spártai
hősöknek járó babérkoszorút.
Szeptember 27–29.
Két első helyezéssel és pályarekorddal
tért haza dr. Eördögh Attila hadnagy, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság kiemelt főnyomozója egy németországi versenyről,
aki Steel Challenge (gyorsasági fémcéllövészet) Országos Bajnokságon elért kiváló eredménye alapján kapott meghívást a
versenyre.
Szeptember 29.
Albenában rendezte meg a Bolgár Rádióamatőr Szövetség a Gyorstávírász
Világbajnokságot három kontinens 100
versenyzőjének részvételével. A magyar
delegációban három szekszárdi is helyet
kapott. Ferenc József a rádiós éterversenyt szimuláló számítógépes programban
a bronzérmet, az összetettben a negyedik
helyet szerezte meg. Lakatos László szintén a számítógépes versenyszámban a negyedikként végzett. Weisz László a magyar
szövetség kapitányaként és bíróként vett
részt a versenyen.
Október 4.
A város iskoláinak diákjai ismerkedtek a
sportágakkal a „Sportos leSZEK-SZÁRD
– Élj a sportnak” eseményen. A Szekszárdi Ifjúsági Önkormányzat és a Polip Ifjúsági Egyesület közös programján
nyolc sportegyesület képviseltette magát.
250 tanuló vett részt a sportágak (a kosárlabda, az asztalitenisz, a kajak-kenu,
a küzdősport, a labdarúgás, a kerékpár)
bemutatóján.
Október 12.
A Világsakkfesztivál egyik rendezvényeként tartották meg a Twickel Kupát a PTE
szekszárdi karának éttermében. A 11 fordulós rapid verseny két kategóriájában hirdettek győztest. A világfesztivál küldetése,
hogy 2025-ig 5 millió ember csatlakozzon,
és élvezze a sakkjáték örömét.
Október 20.
Harsányi Mária közreműködésével 26.
alkalommal került sor a sportcsarnokban
a Drazen Petrovic Emléktorna megrendezésére.
November 2.
Pécsen megrendezett 19. Horváth Géza
ökölvívó nemzetközi emlékversenyen a
Szekszárdi Unio Box Team fiatal versenyzője, Szabó Balázs (80 kg) egyhangú pontozással nyert.
November 23.
Gereben Lívia kosárlabdázó gyógyulására ajánlotta fel előadásának bevételét az
Imre Sándor Szeretet Színház. A fogyatékkal élők társulata célul tűzte ki, hogy a
róluk alkotott előítéleteket feloldják, segítsenek másokon.
November 7.
A Szekszárdi Kerékpáros Sport Egyesület szervezte VII. Szekszárdi GP és a Suli
Kupán remekül szerepeltek a szekszárdi
kerékpárosok. A Tour de Pécs szakaszon

November 29.
A Magyar Atlétikai Szövetsége gálaestjén
az év férfi junior atlétája, Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont sportolója
hazai és nemzetközi eredményeiért elismerésben részesült.

Gizella civil menedzser. A díjakat Fehérvári Tamás a megyei közgyűlés elnöke és
Komjáthy Tamásné a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke adta át.

Marcell, Ocsovay Damján 12. osztályos tanulók, valamint Farkas Szabolcs tanár és
Gyurkovics János képviselő, az intézményi
tanács tagja kapta.

Március 7–9.
Rangos elismerésben, Pannon Diabetes Díjban részesült dr. Sudár Zsolt, a Tolna Megyei Balassa János Kórház III. Belgyógyászati
Osztályának osztályvezető főorvosa.

Május 10.
Elismeréseket adott át a Tolna Megyei
Balassa János Kórház és a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete
pénteken az Ápolók Nemzetközi Napja
alkalmából a vármegyeházán megtartott
ünnepségen. Főigazgatói dicséretben részesültek: Antal Szilvia, Ferencziné Csoma Beáta, Gulyás Gabriella, Hackl Ágnes,
Magyar Mária, Murányi Erzsébet, Orsós
Katalin, Patai Márta. Az ápolási egyesület
megyei szervezete elismerő oklevelét Diósiné Borbély Éva, Szabácsy Józsefné kapta. A kórház ápolói közössége tiszteletbeli
ápolóvá avatta Csepregi Józsefnét, a munkaügyi osztály előadóját. A kardiológiai
és a neurológiai osztály nővérei kollektív
elismerésben részesültek. Dr. Győriné Dávid Stefánia ápolónő miniszteri dicséretét
a MÁE kongresszusán veszi át. Az egyesület megalakulásának 30. évfordulója alkalmából irodalmi pályázatot hirdetett az
általános iskolák felső tagozatos tanulói és
a kórházban dolgozók számára. A legjobb
dolgozatért járó jutalmat Balogh Liliána,
a Comenius Általános Iskola 7. osztályos
tanulója vehette át. Felkészítő tanára Morvainé Bíró Ildikó.

Március 13.
Fusz Mátyás festőművész nyerte a 2019.
évi Szabó Dezső művészeti ösztöndíjat.

December 1–6., december 14.
Az Európa-kupában Szekszárdi Atomerőmű KSC női kosárlabdázói idegenben
magabiztos győzelmet arattak a német
Rutronik Stars Keltern ellen, ezzel csoportjukból 5 győzelemmel és egy vereséggel bejutottak a nyolcad döntőbe.
– A legrangosabb rövidhullámú versenyen Weisz László, a Szekszárdi Rádió
Klub versenyzője egy nemzetközi csapat
tagjaként első helyezést ért el Madeira
szigetén.

Március 20.
3. helyezést és egy különdíjat nyert a Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskola
csapata az Olaszországban megrendezett
Le Donne nell’ Arte del Flambé versenyen.

December 28–30.
Holcz Rebeka, az I. Béla Gimnázium 9.
C osztályos tanulója az Atomerőmű-KSC
Szekszárd kadét leánycsapatának tagja
az Olimpiai reménységek versenyén csapatban 2. helyezést ért el és All Star díjjal
tüntették ki.
Negyedik alkalommal nyerte el a
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat
Csizmazia Dóra, az I. Béla Gimnázium
12. B osztályos tanulója, elismerésül az
elmúlt három évben nyújtott eredményes
országos művészeti és nemzetközi sport
tevékenységéért.

Április 6.
A Babits Mihály Kulturális Központban
rendezték meg a Cinegemadár megyei
népzenei verseny döntőjét, amelyen a
Szekszárdi Muslinca Férfikórus kiemelt
arany minősítést szerzett.

XI. Díjak, elismerések
Január 9.
A felsőoktatási intézmények rangsorát ismertető „Diploma 2019” című kiadvány
szerint az oktatói kiválósági mutatók alapján az ország 2. legjobb pedagógusképző
intézménye a PTE Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kara.
Január 15.
Feri Ildikó mesterfodrász vehette át a megyei iparkamara díját közel három évtizedes mentori tevékenysége elismeréséül.
Január 22.
Budapesten, a Hagyományok Házában
tartott ünnepélyes díj¬átadón kapta meg
a Minősített Közművelődési Intézmény
címre jogosító tanúsítványt a Babits Mihály Kulturális Központ. A díjat Zsikó
Zoltán ügyvezető igazgató, a vezetőség,
illetve Ács Rezső polgármester vette át.
– „Tolna megyei művészetéért” elismerő plakettet vehetett át a tolnai Mag-házban Till Jánosné viseletkészítő; Bognár
Cecil kultúraközvetítő, karvezető, a Magyar Kultúra Lovagja; Rács Róbert fazekas
népi iparművész.
Január 26.
Földesi Gyula Európa Mester címet elnyert galambtenyésztő az Abonyban
rendezett országos bajnokságon fekete és
fekete-babos kategóriájú madaraival az
ország legjobbja lett.
Február 1.
12. alkalommal díjazta a megyei önkormányzat a civileket. Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezete különdíját a Szekszárd
Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület nevében Elekes Eduárdné elnök vette át, Nagy Károlyné elnök pedig
a Gyöngysor Alapítvány hasznos munkájáért részesült a kitüntetésben. Bazsonyi
Arany Mecénás Díjat érdemelt ki Rühl

Március 21–22.
A 15. Neumann Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék verseny 1. helyezettje számítógépes animáció kategóriában
Csákvári Dávid, az I. Béla Gimnázium tanulója Séta az erdőben című alkotása lett.

Április 8–9.
Szolnokon az Ágazati Szakmai Érettségi
Vizsgatárgyak Verseny országos döntőjében Lazar Anilla a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskola 12. A osztályos
tanulója kereskedelem ismeretek tantárgyból 2. helyezést ért el. Az emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő megmérettetésért a tárgyjutalom mellett 100
felvételi plusz pontot kapott felsőoktatási
továbbtanulásához.
Április 9.
A Kosáry Domokos Történelemversenyen
a 7–8. osztályosok kategóriájában Lambert
Barna 7. C osztályos tanuló megnyerte az
országos döntőt, míg osztálytársa, Ganczer
Ádám 2. helyezett lett. Felkészítő történelemtanáruk a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule tanára, Reinics Gábor volt.
Április 11.
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség „A szakmáért” Életműdíjával ismerte el az Italos Karton Egyesülés
ügyvezető igazgatója, Baka Éva 25 éves
tevékenységét a szelektív hulladékgyűjtés
és a környezetvédelem területén.
Április 18.
Tóth Ferenc nyugalmazott kormánymegbízott az Országházban vette át A Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje Polgári Tagozat kitüntetést „Tolna megye fejlesztésében, valamint a helyi közigazgatási rendszer átalakításában vállalt jelentős szerepe
elismeréséül”.
Április 29.
Szekszárd Év Tűzoltója (2018-ra vonatkoztatva) kitüntető címben részesült Bartos
László tűzoltó főtörzsőrmester, akit Ács
Rezső polgármester és dr. Balázs Gábor
megyei katasztrófavédelmi igazgató köszöntött.
Április 30.
28 szálloda és 11 étterem, köztük a szekszárdi
Ízlelő Családbarát Étterem másodszor nyerte el a Magyar Turizmus Minőségi Díjat.
Május 3.
Az I. Béla gimnázium ballagási ünnepségén I. Béla Emlékplakettet Nyikos Dániel

Május 11.
Dr. Pakulár Károly, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője
részesült a rendőrség napja alkalmából, a
bűnügyi területről az „Év Tolna Megyei
Rendőre” kitüntetésben.
– Dr. Buda Bernadett őrnagyot az „Év
D.A.D.A. Rendőre díj”-ban részesítette dr.
Töreki Sándor vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány-helyette a Rendőrség Napja
alkalmából.
– Szekszárd város polgármestere, Ács
Rezső adta át a „Szekszárd Város Év Rendőre” címeket: közrendvédelmi szakterületen Kósik László rendőr-főhadnagynak,
a körzeti megbízott alosztály alosztályvezető-helyettesének, bűnügyi szakterületen
Hufnágel Tamás századosnak, a vagyonvédelmi alosztály vezetőjének. A polgármester a Szőlő-Szem Egyesület javaslatára Bótai Gábor századost, a szekszárdi
kapitányság bűnügyi osztálya nyomozóját
elismerésként pénzjutalomban részesítette.
Május 14.
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület a német nemzetiségi kórusok országos minősítő versenyén
Kitüntetéses arany (Gold mit Auszeichnung) diplomát nyert.
Május 17.
A 30 éves Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky emléknapján díjakat adott
át Ódor János igazgató. A Múzeumbarát
Óvoda és a Múzeumbarát Iskola címeket a Faddi Kismanók Óvoda, utóbbit a
Szekszárdi PTE Illyés Gyula Gyakorló
Általános Iskola érdemelte idén. A Wosinsky-díjjal azokat ismerik el, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a
múzeum hírnevének öregbítéséhez. Az
elismerést ebben az évben Fuksz Márta
néprajzos muzeológus és Hucker Veronika könyvtáros-múzeumpedagógus kapta.
Vitéz Attila a Wosinsky emlékplakettet
vehette át. A díjat azoknak ítélik oda, akik
tevékenységükkel támogatják a múzeum
munkáját.
– Három Szekszárdon élő mérnök vehetett át elismerést a Tolna Megyei Mérnöki
Kamara elnökétől, Palotásné Kővári Teréziától: Kőrösi Miklós-díjat Péri Gábor építőmérnök, Alkotói Díjat Bérek Ferenc gépész-
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mérnök és Bohli Antal Ifjúsági Díjat Manga
László környezetmérnök érdemelt ki.
Május 30.
Magyar Marketing Szövetség által létrehozott Országos Városmarketing Díj
ötödik, budapesti díjátadó ünnepségén a
szakmai zsűri Városmarketing Gyémántdíjjal jutalmazta a 2018-as Pünkösdi Halés Vadünnepet. Az elismerést, a szakmai
kiválóságot igazoló védjegyet dr. Haag
Éva alpolgármester vette át a Courtyard
by Marriott Budapest City Centerben.
Május 31.
Németh László-díjat adományozott Renkecz Józsefnek Kásler Mikós miniszter,
amelyet Pedagógusnap alkalmából vehetett
át a Pesti Vigadóban a Szekszárdon élő 90
éves néptanító, aki 60 éven át szolgálta a
közoktatás és közművelődés ügyét.
– Tolna Megyei Nyugdíjas Óvónők
XVII. Szakmai és Baráti Találkozóján a
kulturális központban átadták a Brunszvik
Teréz-emlékplaketteket, amelynek szekszárdi kitüntetettje Kovács Józsefné volt.
– Pedagógusnap alkalmából a Szekszárdi Tankerületi Központ igazgatója, Gerzsei
Péter kitüntetéseket adott át a hosszú évek
óta kiválóan teljesítő szekszárdi pedagógusoknak, közalkalmazottaknak és köztisztviselőnek. Elismerésben részesítették Búsné
Mikus Franciskát, a Dienes iskola tanítóját,
tanárát, Kiss-Dala Mariannát, Babits iskola pedagógusát. dr. Mikóné Csősz Juditot,
az I. Béla gimnázium tanárnőjét, Takács
Ferencnét, Baka iskola pedagógusát, Tekucsov Ilonát, Garay iskola tanítóját. A
Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló
Dolgozója kitüntetést kapta Dombai László, a Babits általános iskola rendszergazdája.
A Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló
Kormánytisztviselője címet Kis Jánosné
érdemelte ki. A nyugdíjba vonuló pedagógusok, alkalmazottak emléklapot kaptak
kitartó, eredményes munkájukért.
Június 3.
„Pädagoge des Jahres” – az Év pedagógusa díjat a Baka István Általános Iskola
Grundschule tanára, Lőrinczné Földi
Klára vehette át a Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat nevében dr.
Józan-Jilling Mihály elnöktől és Farkas
Pál Györgyné elnökhelyettestől.
Június 12.
A diákok a Tolna Megyei Önkormányzat
által alapított „Tolna Megye Talentuma”
címet vették át dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőtől. Létay Menyhért-díjat érdemelt
az idén dr. Gesztesi Enikő felkészítő tanár.
Tolna Megye helyi Talentumai 2019-ben a
Garay János Gimnáziumból: Angyal Réka
SAVARIA történelemverseny, megyei II.
helyezés, országos I. helyezés; Szirányi Péter SAVARIA történelemverseny, megyei
III. helyezés; Szép Magyar Beszéd, megyei
I. helyezés, országos versenyen, Kazinczy
érmet nyert.
Június 13.
50 évvel ezelőtt, 1969. március 1-jén avatták fel az akkori Wosinsky Mór utcában
épített új óvoda épületet. A jubileumra az
intézmény egykori és mai dolgozói, illetve
óvodásai ünnepséggel, kiállítással emlékeztek.
Június 21.
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a
szekszárdi négygyermekes édesanyát, az
elhunyt Battonyainé dr. Wéber Izabellát
a családokért végzett munkájáért Posztumusz NOE-díjban részesítette, amelyet sok éves, kiemelkedő, a családokért
végzett rendkívüli, áldozatos munkáért
adományozza a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete.
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Július 8.
Az Országos Honismeretei Akadémián
Debreczeni Droppán Béla elnök adta át dr.
Gesztesi Enikőnek a Tolna Megyei Egyed
Antal Honismereti Egyesület elnökének,
évtizedes eredményes munkája elismeréseként, a Honismereti emlékérmet.
Augusztus 20.
A Szekszárdi-Újvárosi Római Katolikus
Kör egykori plébánosukról, Horváth Károlyról elnevezett kitüntető díjat Szilyné
Simon Ágnes a Szent Rita Katolikus Óvoda vezetője kapta meg. A társaskör hagyományaikat követve ünnepelte meg államalapító Szent István királyunk ünnepét.
Augusztus 29.
Szekszárd Város Napján az ünnepi közgyűlésre a városháza dísztermében került
sor. Ács Rezső polgármester Szekszárd
múltjára, híres szülötteire is emlékező
megnyitóját követően átadta a közgyűlés
által elfogadott városi elismeréseket, díjakat, kitüntető címeket. Az ünnepi közgyűlés narrátora a verset is mondó Orbán
György előadóművész, zenei közreműködő Deák Júlia és Deákné Lászlók Éva
voltak. Rövid bemutatót tartott az ünnepségen Közjóért elismerést átvevő „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi
Kórus Egyesület.
Díszpolgári címet kapott
Bíró László római katolikus püspök, aki
pótolhatatlan szerepet vállal(t) a családok
lelki gondozásában. E témában számos
publikációja jelent meg. Kezdeményezője
volt a Szekszárd- Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület létrejöttének.
Egyházi elnökeként a szervezet mozgatórugója, aki szavaival és tetteivel Szekszárd
megtartó képességét erősítette. 1989-től
a pécsi Székesegyház plébánosa, 1994-től
címzetes, 2009-től tábori püspök.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet
– Posztumusz Dicenty Dezső (Szekszárd,
1879 – Balatonfüred, 1965) szőlész, agrogeológus kapta. Felterjesztője a több mint fél
évszázada működő Dicenty Dezső Kertbarát Kör volt. (Életét, tevékenységét részletesen lásd: Szekszárd a XX. század első évtizedeiben TMÖL. 2005. kötetben dr. Dobos
Gyula: Neves Szekszárdiak 366-367. o.)
– Kovács János Venesz-díjas mesterszakács, aki a pécsi Nádor szálló, a budapesti
Gundel étterem, a visegrádi Silvánus után
a ’70-es években tért vissza a Gemenc
szállóba. A Vendéglátóipari Szakközépiskolában 1978-tól szakács-szakoktatóként
majd mesteroktatóként dolgozott. Sok
kiváló szakember került ki keze alól, akik
a világ számos országában öregbítik a magyar konyha hírnevét. Korábban kiváló
vendéglátó szakmai oktató életmű díjat és
közjóért elismerést kapott.
Közjóért kitüntető díjban részesült
– Bágyi Zsuzsanna festőművész, akinek
2006-tól számos hazai kiállítása mellett alkotásai Amerikába is eljutottak. A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének
elnökségi tagjaként és kultúrfelelőseként a
XV. székely találkozó és programja összeállításában szerzett érdemeket.
– Az 1978-ban alakult „Mondschein”
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus
Egyesület négy évtizedes működése során sokat tett a megye német nemzetiségi
dalkincsének kutatása és bemutatása érdekében. Húsz éve szoros kapcsolatban áll a
Dienes iskolával és német kamarakórusával. Rendszeres közreműködője a város és
az intézmények nemzetiségi rendezvényeinek. 2009-től számos minősítő hangversenyen ért el arany fokozatot Molnár Márta
karnagy vezetésével.

– Czirok Róbert András képzőművész, grafikus szekszárdi borokkal fest
ún. vinorelleket. A magas tannintartalmú
borokból (kadarka, kékfrankos, cabernet,
merlot, syrah) nyert festéket használja
alkotásainak elkészítéséhez. Képeinek témája a szőlőültetvények, a pincék, a város
épületei, terei, szobrok, neves szekszárdiak. Grafikusként pincészeteknek tervezett
üvegeket és sorcímkéket.
– Ágostonné Béres Kornélia mesterpedagógus, fuvolaművész, a zeneiskola
tagintézmény vezetője. Számos zenei
rendezvény, hangverseny szervezője. Közreműködője a Szekszárdi Jazz Quartet koncertjeinek, lemezfelvételeinek.
– Aranyi János, nemzetközi hegesztőmester, aki 45 éve magas szintű művelője a
hegesztő szakmának. A szekszárdi hegesztő-oktató és minősítő bázison végzett kiemelkedő tevékenységéért részesült a díjban.
– Dr. Horváth E. Írisz, a Pázmány Péter
Egyetem gazdasági igazgatója. Elismerését
a felterjesztő Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör munkájában 1991-től
aktív közreműködéséért, a közösség pályázatai megfogalmazásáért, a tagok jogi
segítéséért kapta.
Dr. Hirling Ádám-díj
A díjat a polgármesteri hivatal munkatársai vehették át. Mátó Magdolna 2003-tól,
Farkas Magdolna 2007 óta végez irattárosi
tevékenységet. Munkájukat lelkiismeretesen és precízen végezve az archiválás és selejtezés mellett a határidős feladatok folyamatos figyelemmel kisérésével segítették a
hivatal dolgozóinak munkáját.
Az önkormányzat az egészségügyi ellátásban hosszú időn keresztül eredményesen
működő szakemberek tevékenységének
elismerésére alapított Tormay Károly kitüntető címet vehetett át:
– Dr. Bali Ildikó infektológus, a megyei
kórház fertőző osztályának osztályvezető
főorvosa, aki az osztályon 1982-óta dolgozik. Gyógyító munkája mellett a Megyei
Májbeteg Gondozó és Hepatológiai Interferon vezetői tisztét is ellátja. Munkásságáért korábban Balassa-díjat kapott.
– Dr. Faludi Péter szülész-nőgyógyász
főorvos, aki a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán 1973-tól dolgozik. Elsők
között alkalmazta az ultrahang készüléket
és a császármetszésnél a szövetkímélő behatoló eljárást. Aktív részese az orvostanhallgatók és szülésznők oktatásának. Húsz
éve tagja a kórház etikai bizottságának.
Munkásságáért Balassa-díjat kapott.
– Dr. Harangi Ferenc a Tolna Megyei
Balassa János Kórház gyermekosztályának
osztályvezető főorvosa 2008-tól dolgozik
Szekszárdon. Számos gyermekgyógyászathoz kapcsolódó tudományos ülés, konferencia szervezője.
A szociális szakterületen kiemelkedő
munkát végző szakemberek megbecsülésére alapított, a néhai irgalmas nővér nevét viselő Triebler Irma kitüntető címet,
melyben Sütő Nándorné szociális gondozó részesült. Óvónői és gyermekgondozói
munkáját követően 1997-ben került a
Szociális Központhoz, ahol a III. számú 25
fős idősek klubját, majd 2002-től a Mérey
utcai Idősek Otthonát vezette. 2007 óta a
Szociális Központ mentálhigiénés csoportvezetője.
Szekszárd Javáért kitüntető címet kapott
az Adval Tech Kft. a svájci központú cég
közel 300 főt foglalkoztató magyarországi
vállalata fém- és műanyag elemek, alkatrészek gyártásával foglalkozik. Példamutató
társadalmi szerepvállalásával rendszeres
támogatója a városi nagyrendezvényeknek. Az elismerést Lacik István ügyvezető
vette át.

A „Szekszárdi Németségért” Klézli János-díját Jürgen Spottke kapta, aki áldozatos kézműves munkájával oroszlánrészt
vállalt a Wunderland óvodában felépített
„Bautzenland” játszóvár létrehozásában.
Az elismerést dr. Józan-Jilling Mihály, a
Szekszárdi Német Önkormányzat elnöke
adta át.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat hagyományos, 1999-től zajló Megyenapi ünnepségének ezúttal Pakson a Duna Hotel
adott otthont. Fehérvári Tamás közgyűlési
elnöktől a következő szekszárdi díjazottak
vehettek át elismerést:
– Babits Mihály-díjjal ismerték el Rottenbacher Ádámnak, a Szekszárdi Szociális Központ vezetőjének munkáját.
– Sipos Márton-díjban részesült Djokics Zseljko az Atomerőmű KSC Szekszárd
vezetőedzője a megyeszékhely sportéletének fellendítéséért, csapatával a kosárlabda
sportágban az elmúlt években elért kimagasló eredményeiért.
Szeptember 13.
Szekszárdon élő Renkecz József tanító,
helytörténész és felesége Renkecz Józsefné számára miniszteri dicsérő oklevelet
adományozott Prof. Dr. Kasler Miklós
az EMMI minisztere. A házaspárt a kitüntetésre egykori uzdi és sárszentlőrinci
tanítványai terjesztették fel több évtizedes
kimagasló és példamutató pedagógusi
munkájuk elismeréseként.
Október 2.
A Szekszárdi Tankerületi Központ Kiváló Pedagógusa kitüntetésben részesült
Kiss-Dala Marianna, aki 1980 augusztusa
óta a Babits Mihály Általános Iskola tanítója. Pedagógiai munkáját magas szintű
szakmai felkészültséggel, gyermekközpontú hozzáállással, megbízhatóan és
eredményesen látta el. Tanítványai számtalan elismerésben részesültek. Kapcsolata diákjaival és a szülőkkel mintaértékű,
kollégái megbecsülik és tisztelik. Derűs,
harmonikus személyisége végig kísérte
minden tevékenységében a pályáján.
– A Szekszárdi Tankerületi Központ
Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta
Dombai László rendszergazda, aki a közösség megbecsült tagjaként munkáját
mindig nagy szakértelemmel, pontosan,
felelősségteljesen, megbízhatóan az iskola
érdekeinek szem előtt tartásával végezte.
Segítőkész, az adódó problémák megoldására törekvő, pozitív hozzáállásával kivívta
kollégái és a diákok elismerését, szeretetét.
Október 31.
Dr. Vastag Oszkár a megyei kórház osztályvezető szemész főorvosa kimagasló
elismerésben, a Batthyány-Strattmann
László-díjban részesült. A főorvos Budapesten a Vigadóban megrendezett ünnepségen vette át a kitüntetést. Dr. Vastag
Oszkár negyven éve gyógyítja a betegeket
Szekszárdon, a nevéhez kötődik, illetve
nagy szerepe volt a mikroszkópos műtététi beavatkozás bevezetésében, a műlencse
beültetési, a glaucoma ellenes műtéti és
egyéb modern technikai eljárások alkalmazásában.
November 8.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Tolna Megyei Szervezetének
gálaestjén többek között Prima díjat kapott
Gottvald Károly fotóriporter posztumusz.
Közönségdíjjal ismerték el Zsikó Zoltán és
zenekara teljesítményét. Az Országos Év
Vállalkozója díjban részesült Keszthelyi
Szabolcs, a Keszthelyiné és Társai Bt. ügyvezetője a Szász Étterem, a Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Fogadó üzemeltetője. A
nevéhez kötődik a Vendéglátók Kerekasz-
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tala Szekszárdért Egyesület alapítása is. Az
év Tolna Megyei Vállalkozója elismerést
kapta Seregi Ferenc az Amaryllis Éttermet
üzemeltető Full Happy Kft. tulajdonosa. A
Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért
Díjjal ismerték el Mészáros Andrea, a Kék
Madár Alapítvány ügyvezetőjének és Finta
Viktor, a Tolnai Népújság főszerkesztőjének a munkáját.
December 4.
Dr. Sík Erzsébet, a megyei kórház volt
osztályvezető főorvosa átvette aranydiplomáját Pécsen, az orvostudományi egyetemen. A kiváló szakember közel 50 éven
át dolgozott a Tolna Megyei Balassa János
Kórházban, 13 évet töltött az idegosztályon, majd a radiológiai osztályt vezette
nyugdíjba vonulásáig.

XII. Emlékezések, évfordulók

Január 5.
85 éve Szekszárdon született Láng József
Jászai Mari-díjas színművész, a József Attila Színház örökös tagja, számos kiváló
szerep és szinkron megformálója.
Január 7.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a Bukovinai székelyek terén lévő
parkban gyertyagyújtással, imával, énekkel
és koszorúzással, valamint Szegedi Dezsőné elnök gondolataival emlékezett a Madéfalvi veszedelem 255 éves évfordulójára.
Január 11.
SZMJV Önkormányzata, a Magyar Nemzetőrség Országos szövetségének Katonai
Hagyományőrző Tagozata, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Városi Szervezete a „Doni áttörés” 76. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött kegyeleti
megemlékezést tartott a 2. világháborús
emlékműnél a Babits Mihály Kulturális
Központ szervezésében. Ács Rezső polgármester megemlékezett a hozzátartozóikat
elveszítő 250 szekszárdi családról, imát és
áldást mondott V. Kovács Ferenc katolikus lelkész. Közreműködött Kovács Zsolt
trombitán, Korsós Gergő versmondó és
Orbán György moderátor. A rendezvény
koszorúzással és a kadét tanulók díszsortüzével zárult.
Február 14.
Renkecz József néptanító, sárszentlőrinci
iskolaigazgató, a „Puszták népe” Népfőiskola és a Tolna Megyei Népfőiskolai Társaság létrehozója, a Magyar Köztársaság
Arany Érdemkeresztjének birtokosa 90.
születésnapját ünnepelte. Ez alkalomból
szekszárdi otthonában köszöntötte Ács
Rezső polgármester.
Február 25.
Ezernél több fellépése volt már a 40 éves
Szekszárd Big Bandnek Pecze István alapító művészeti vezetővel az élen. A jubileumon újra magas színvonalú koncertet
adtak a közönség örömére.
– A Kommunizmus Áldozatainak
Emléknapján dr. Raffay Ernő, az Antall-kormány politikai államtitkára tartott
rendhagyó történelemórát a kulturális
központban a százmilliók halálát okozó
eszmerendszerről.

rális központban, amelyet Ács Rezső polgármester nyitott meg. A dalkörnek ma 30
aktív és 52 pártoló tagja van.
Március 14–17.
A kulturális központ szervezésében fáklyás felvonulást tartottak a ’48-as emlékműhöz, ahol a Csizmazia Alapítvány versmondói és a Muslinca Férfikórus verseket
és dalokat adott elő. A mozi előterében és
az Agóra kávézóban a „Pilvax Kávéház”
hangulatát idézték meg korabeli ruhákkal,
Kossuth-kiflivel, kávékkal, majd a következő napokban kézműves műhellyel, foglalkozásokkal és ingyenes vetítésekkel várták
az érdeklődőket.
Március 15.
Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcról az ünnepi megemlékezés 10 órakor
vette kezdetét a Béla király téren, ahol Ács
Rezső polgármester tartott ünnepi megemlékezést, majd a Szent József Iskolaközpont tanulói adták elő műsorukat. Egyházi
áldást adott Fekete Zoltán katolikus káplán,
végül koszorúzással zárult az emlékezés. A
Babits Mihály Kulturális Központ által
szervezett ünnepségen közreműködött az
Alisca Brass Band és a Magyar Nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete is.
– Hagyományosan a Tolna Megyei
Egyed Antal Honismereti Egyesület
szervezte, nemcsak tagjai részvételével, az
1848-as szekszárdi hősökre emlékezést és
temetői koszorúzást. Az alsóvárosi temetőben dr. Dobos Gyula és a dr. Gesztesi
Enikő vezette Garay gimnazisták, az újvárosiban Horváth Endréné és a dr. Mikóné
Csősz Judit által vezetett I. Bélás gimnazisták emlékeztek az általuk gondozott
honvédsíroknál.
Március 28.
30 év után újból katonai eskütételre került sor Szekszárdon a Béla király téren.
A Tolna Megyei Önkéntes Területvédelmi
Tartalékosokat Baráth István dandártábornok, valamit dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a TM Védelmi Bizottság
elnöke köszöntötte.
Április 4.
75. születésnapján a megyei levéltár
egykori és jelenlegi dolgozói, dr. Várady
Zoltán igazgatóval az élen köszöntötték a
közel 30 évig, abból 21-ig igazgatóként az
intézményben dolgozó dr. Dobos Gyulát.
Önálló kötetek, mintegy 60 tanulmány,
több száz szakmai és helytörténeti cikk elkészítése fűződik nevéhez. Közel negyven
kötetet szerkesztett és 15 levéltári konferenciát szervezett. A megye kiváló közalkalmazottja címet, a Pro Urbe Szekszárd
elismerést és a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés mellett
számos elismerést megkapó szakember ma
is aktív közreműködője fél tucat klubnak,
közösségnek. Így az RC Szekszárdnak, levéltári, honismereti egyesületnek, történelmi társaságnak. 18 éve egyik szerkesztője
Szekszárd Város Aranykönyvének. Az évforduló alkalmából emléklappal köszöntötte Ács Rezső polgármester és Horváth
István országgyűlési képviselő.

Március 9.
A Babits Mihály Általános Iskola tanára, a
60 éves Kovács Tibor tiszteletére összeállított vármegyeházi jubileumi kiállításán
Ódor János Gábor igazgató köszöntőjét
követően Lehota M. János esztéta megnyitójában ismertette a művésztanár pályáját,
méltatta művészetét.

Április 15.
Illyés Gyula halálának évfordulóján a
PTE Szekszárdi Karán megemlékeztek az
író, költő munkásságáról, irodalmi előadás hangzott el, és jutalmazták a verskép
pályázat legjobbjait. A kulturális intézmények képviselői megkoszorúzták a költőnek a szekszárdi kar parkjában álló szobrát,
végül interaktív kiállítást tekintettek meg
munkásságáról, életútjáról.

Március 14.
A Szívküldi Dalkör megalakulása 10. évfordulóján ünnepséget tartottak a kultu-

Április 21.
A Lőrinczy Gyula terve alapján felépített,
ma 10 csoporttal működő Szekszárd Vá-

rosi Bölcsőde 40. születésnapját szakmai
előadásokkal ünnepelte. A bölcsődei intézményrendszer történetét, és a kisgyermeknevelői hivatás szakmai fejlődését
bemutató előadás mellett, a bölcsőde 40
év alatti fejlődését változását is megismerhették az érdeklődők. Október 18-án nyugdíjas találkozón a volt munkatársak együtt
emlékeztek, és bejárták a 2014-ben bővített, majd 2019-ben korszerűsített épületet,
a megújult játszókertet.
Április 29.
A „munkában megrokkantak és elhunytak” napja alkalmából helyeztek el koszorúkat a megyei kormányhivatal által
szervezett megemlékezésen a Garay téren,
amelyen beszédet mondott Nesztinger Péter, a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi főosztályának vezetője.
Április 30.
A PTE Szekszárdi Karán a magyar állami
tanítóképzés 150 éves jubileuma tiszteletére „A tanítóképzés öröksége és jelenléte
a Dél-Dunántúlon” címmel tudományos
konferenciát szerveztek.
Május 17.
Harminc éve, 1989 májusában vette fel
az alapító Wosinsky Mór nevét a megyei
múzeum. Ebből az alkalomból Wosinsky
emléknapot rendezett az intézmény. Ódor
János Gábor igazgató köszöntője és értékelése után a Szekszárdi Múzeumbarát
Egyesület és a múzeum nevében koszorúkat helyeztek el Wosinsky Mór szobránál,
majd a könyvtárteremben elismerések
átadására került sor. Az emléknapon az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet által szervezett Mozaik Múzeumtúra egyik állomása
volt Szekszárd. Többek között rendhagyó
tárlatvezetésekkel várták az érdeklődőket,
illetve a pincétől a padlásig megismerhették a főépületet, ami előtt a Csurgó zenekar adott koncertet. Kovács József teremőr
bűvészmutatványokkal szórakoztatta a
nagyérdeműt. A program másik helyszíne
a vármegyeháza volt, melynek udvarán a
Szekszárd Jazz Quartet lépett fel. (Elismerések a Díjak, elismerések fejezetben.)
Május 26.
A Magyar Hősök Emléknapja alkalmából
az I. és II. világháborús emlékműveknél
tartott városi megemlékezésen Ács Rezső mondott emelkedett hangú beszédet.
Egyházi áldást adott Fodor Péter baptista
lelkész. Koszorút helyezett el a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi
Szervezete, a Magyar Nemzetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyományőrző Tagozata, a város, a társadalmi
szervezetek és a lakosság. A kulturális
központ rendezte ünnepségen közreműködött a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar, Kovács Zsolt vezényletével.
– Az Ötödik Önálló Vegyi Sugárfelderítő
Század tisztjei és katonái találkoztak egykori szolgálatuk színhelyén, és koszorút
helyeztek el 4. alkalommal a helyi értéktárba is felvett vörös kőkerítésnél, amely az
egykori laktanyából maradt. Ezt követően
a Szent István Házban technikai bemutató
következett, amelyet 38 településről érkezett érdeklődő tekintett meg.
Június 4.
A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából a kulturális központ szervezésében
városi megemlékezésre került sor a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulóján a Béla király téren. Ács Rezső
polgármester emlékező beszédét követően
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondta
el gondolatait. Irodalmi összeállítással közreműködtek a Szekszárdi SZC Vendéglátó
és Szakképző Iskola diákjai. Az emlékezés

az Országzászló előtt gyertyagyújtással ért
véget.
Június 16.
A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete emléknappal áldozik őseinek.
Szegedi Dezsőné egyesületi elnök az 5 bukovinai falu hányattatásairól és Tolna megyei letelepedésükről szólt. A megnyitón
fellépett a Maroknyi Székely népdalkör,
Straubinger Antalné verssel, majd Sebestyén Gyuláné és Szőts Gáspár koszorút
helyezett el az emlékpark kopjafáinál. A
székely mise után az emléknap a közösségi
házban tiszteletvacsorával ért véget.
Július 8.
A Holocaust 75. évfordulóján a Szekszárdi Magyar–Izraeli Baráti Társaság, a
Szekszárdi Izraelita Hitközség és a város
önkormányzata megemlékezést tartott
a szekszárdi és a megyei zsidóság elhurcolásáról. Friedmann Tamás hitközségi
elnök köszöntőjét követően Ács Rezső
polgármester osztotta meg a tragédiával
kapcsolatos gondolatait. Kiemelte, hogy
Szekszárd volt az egyetlen város, ahol
Vendel István polgármesternek köszönhetően nem létesítettek gettót Nem sikerült
ugyan megmenteni a zsidóságot, ugyanis a
nőkkel, a gyerekekkel, az idős emberekkel
zsúfolt vonatok a 1944. július 9-én megérkeztek a haláltáborokba. Az eseményen fellépett a Tücsök Zenés Színpad, majd Petrovics Péter rabbi és Klavanszkij Anatolij
liturgiája, az ősrégi zsidó ima elmondása
után koszorút helyeztek el az emlékműnél.
Augusztus 25.
75. születésnapját ünnepelte Petrits József,
a város ismert polgára, a közel 200 éves
mézeskalácsos, gyertyaöntő családi cég vezetője, aki az apáról fiúra szálló mesterség
ötödik generációját képviseli. Élelmiszeripari középiskolát végzett, a tanulmányai
után a fővárosban, majd Szekszárdon a
Sütőipari Vállalatnál dolgozott. 1991-ben
vette át a vállalkozást apjától. A munkáját 2001-ben a Közjóért díjjal ismerte el a
város. Ma már két fia, Szilveszter és Péter
viszi tovább az üzletet. Mézeskalácsból
20 félét készítenek, de a cukorkákból és
gyertyákból is nagy a választék. A műhely
mellett múzeumot is berendezett a család,
ahol a mesterség régi eszközeit, tárgyait
tekinthetik meg a látogatók.
Szeptember 11., december 7.
Az I. Béla Gimnázium megemlékezett I.
Béla, Árpád-házi király halálának 956.
évfordulójáról. A névadó emléktáblájánál,
a gimnázium parkjában mécses gyújtással
és az uralkodó életútjának felidézésével
rótták le kegyeletüket a tanulók. „Laudetur
rex noster!”=Dicsértessék a mi királyunk!
A decemberi Béla Napon művészeti bemutatóra, továbbá tudományos, ismeretterjesztő előadásokra került sor.
Szeptember 19–20.
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 50 éves
jubileumot ünnepelt. Az iskola 1969-ben
épült 12 tanteremmel, hatalmas sportcsarnokkal. Az egykor a II. számú, Zrínyi utcai
iskola régi diákjait, tanárait is meghívták.
Számos program mellett az iskola történetéről kiállítással, kvíz- és sportjátékokkal,
ünnepi műsorral készültek az iskola jelenlegi tanárai és tanulói.
Szeptember 26.
Fennállásának 20. évét ünnepelte az újjászervezett Szekszárdi Nyugdíjas Klub
a kulturális központban. A zenés-táncos
eseményre 210 vendég és 10 klub volt hivatalos. A vendégeket a polgármester és
a központ igazgatója köszöntötte. A klub
tagjai ünnepi műsorral, színielőadással is
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készültek. Vidám, kellemes hangulatú közös ebéddel zárult a rendezvény.
Október 6.
A forradalom és szabadságharc aradi vértanúira a Baka István Általános Iskola
diákjainak műsorával és koszorúrázással
emlékezett a város, a megye és a civil szervezetek.
Október 16.
A Kenyér Világnapját a palánki Csapó
Dániel Középiskola tanárai és diákjai
hagyományosan a Garay téren ünnepelte. A kenyeret Böjte Csaba ferences rendi
szerzetes: – „Jusson mindenkinek elegendő
és egészséges élelmiszer! Ne legyen éhező
ember!” – mondatokkal áldotta meg. A
programot az Agrárkamara is támogatta.
Október 20.
Egykori kórusának tagjai, pályatársai és
tisztelői köszöntötték Czakó Sándornét
75. születésnapján a Művészetek Házában.
A magyar–ének-zene szakos tanár, karnagy
1983-ban a Garay János Általános Iskola
oktatójaként került Decsről Szekszárdra.
Az iskola nagykórusának karnagyaként
számos hazai és nemzetközi elismerést ért
el. Diákjai szívesen emlékeznek humorára,
emberségére. Tiszteletére az egykori énekkarosok hangversenyt adtak.
Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulóján a kulturális központban
Csillagné Szánthó Polixéna önkormányzati képviselő idézte fel személyes hangú
beszédében az eseményeket, majd a Szekszárdi Kamarazenekar adott magas színvonalú hangversenyt. A Szent István téri
emlékműnél a forradalom eseményeiről
Ács Rezső polgármester emlékezett, majd
a Garay gimnázium diákjai irodalmi műsorral idézték fel a hősi napokat. Egyházi
áldást dr. Kaszó Gyula református lelkész
mondott. Közreműködött az Alisca Brass
Band és a Magyar Nemzetőrség Tolna
Megyei Szervezete. Koszorúzással zárult
a forradalom felidézése.
Október 27.
125 éve halt meg Mikó György (1841–
1894) újvárosi plébános, akit hívei a
„jószívű papként” emlegettek. 1883-ban
került a szekszárdi újvárosi plébániára. A
plébános a szegények papja és támogatója volt. Gyermekmenhelyet hozott létre a
napszámosok gyermekei számára, amelyet
jórész saját zsebből finanszírozott. Asszonyokat foglalkoztatott, akik vigyáztak,
mostak, főztek a kicsikre. Megalapította a „rongyos egyletet”, amelynek tagjai
élelmet, ruhát gyűjtöttek a menhelynek.
Évtizedeken át elnöke volt a Ferencz közkórháznak. Sírja az újvárosi temetőben
található.
– 10 éve működik az Egyenlő Bánásmód Hatóság referensi hálózata, amely
független államigazgatási szervként jött
létre a diszkrimináció megelőzése, a hatósági eljárás elősegítése érdekében. Szlogenje, az „Élj vele bátran!” lényege, hogy az
emberi méltóság mindenkit megillet.
November 2.
A hadisírgondozó tiszt javaslatára az
alsóvárosi temetőben nyugvó I. világháborús hadisírok megújultak Halottak
napjára. A sírhelyek megtisztításában a
Szekszárdi Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda állományának tagjai és a 69.
Horváth József Területvédelmi Zászlóalj
katonái vettek részt. Vén Csaba az iroda
vezetője és munkatársai a jövőben is fontosnak tartják, hogy a hősök emléke méltó
módon megőrződjön.
– Hagyományosan a város is megemlékezett a világháború hősi halottairól.
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Höninger Balázs trombitaszóval tisztelgett az elesettek előtt, majd Németh Judit
mondott emlékező verset. Áhítatot tartott
Petkó Tamás plébános, végül Dr. Almási
István tartalékos orvosalezredes tolmácsolta Bíró László tábori püspök gondolatait. A belvárosi katolikus templomban
Kárász Gábor segédplébános misézett,
majd a Wosinsky közösségi házban dr. Szabó Géza és Nagy Janka Teodóra „Hősök
voltak és áldozatok – Szekszárdiak a Nagy
Háborúban” című kötetének bemutatására
került sor.
November 2–11.
„A Bibliás Rákócziak és a reformáció”
címmel láthatták az érdeklődők azt a kiállítást a kulturális központban, amely a
Rákóczi család protestáns valláshoz fűződő viszonyát mutatta be. A vándortárlat a
reformáció 500. és a 2019. évi II. Rákóczi
Ferenc emlékév tiszteletére készült.
November 4.
A PTE KPVK Illyés-napot tartott. A kar
épületének aulájában Illyés Gyula szobránál ünnepi beszédet mondott Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán, aki a költő ma is mérvadó
hitvallásáról szólt.
November 7.
35 év után találkoztak újra a szekszárdi
kerékpáros sikerek megalapozói. Patton
Csaba és Mácsik Ferenc ötlete alapján
Halász László, Liska Pál és Szabó Kovács
János csatlakozott a kezdeményezéshez,
amelyen 50-en jelentek meg. Ez alkalommal Schneider Konrád, a bringás sikerek
atyja a Magyar Kerékpáros Szövetség életmű díját kapta meg.
November 22.
Egy koncert keretében ünnepelte tízéves
születésnapját a szekszárdi Don Gatto, a
nemzetközi sikerű hardcore punk zenekar,
amely a Wacken Open Air fesztiválon bekerült a top 10-be.
November 25–27.
Az AM DASZK, Csapó Daniel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium fennállása 90. évfordulóját
ünnepelte. Az iskola sportcsarnokában
tartott jubileumi rendezvényen Simonné
Szerdai Zsuzsanna főigazgató emlékező
megnyitóját követően Bogdán Boglárka
államtitkár, Ács Rezső polgármester köszöntötte a hallgatóságot és méltatta az iskola eredményeit. Vendégh Edit, NAK Tolna
megyei elnöke az intézmény vezetőjének elismerő oklevelet adott át, amely nyugtázza,
hogy a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program legnagyobb adományozója a
megyében a palánki iskola volt. Délután az
udvaron fát ültettek, egykori és a jelenlegi
diákok közösen sportoltak, iskolatörténeti
kiállítást nyitottak. Az Agrárium téged vár
címmel pályaorientációs délutánt tartottak
a könyvtárban. Bognár Cecil egykori diák
iskolai emlékeit elevenítette fel.
December 3.
25 éves az Antritt Rádió. Első adását 1994.
február 28-án közvetítették a város lakóinak. A Szekszárd vételkörzetében hallgatható rádióadó népszerűsége a helyi témák
közvetítésében keresendő, és a kitűnő
zenei válogatásnak köszönhető. A jubiláló
rádió frekvencia-engedélyét idén 5 évvel
meghosszabbították.
December 10.
75 éves Törő György fafaragó Népi Iparművész. Mesterének tartja a pécsi Szatyor
Győzőt, a dunaföldvári Csepelin Istvánt és
a tatai Cs. Kis Ernőt. A Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésben részesült fafaragó ma is
a Dunai Nemzetközi Alkotókör elnökeként
tevékenykedik.

XIII. Neves halottaink
Mözsi Szabó István

(Mözs, 1927–2019)
A megye egyik legismertebb, 92 évet élt festőművésze gazdag életművet hagyott hátra.
Az elemi iskolát szülőfalujában, a polgárit
Tolnán végezte. A bajai tanítóképző után
művészeti tanulmányait Rudnay Gyula
bajai képzőművészeti szabad akadémiáján
kezdte, majd 1948-tól a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatta. 1951-től
rajztanárként tanított Tolna megyében.
Bogyiszlón képzőművészeti szakkört, színjátszó kört vezetett, néptáncegyüttest szervezett. Decsen a képzőművészeti és a szövőszakkör vezetőjeként ismerkedett meg a
népi szőttes kultúrával. 1963-tól 1975-ig a
Fóti Gyermekváros képzőművészeti nevelőjeként dolgozott. 1975-től nyugdíjazásáig a
Babits Mihály Megyei Művelődési Központ
tudományos főmunkatársaként kísérleti
szövőműhelyt vezetett.
1981-től Bogyiszlón élt első feleségével,
akinek halála után Tolnára költözött 2002ben. Lakóháza melletti épületben második
feleségével galériát alakított ki, amelyben
a „Testamentum” című életmű keresztmetszete látható. Az állandó tárlat a művész
legfontosabb festményei mellett grafikáiból,
metszeteiből, székely szőtteseiből, faliszőnyegeiből is bemutat néhányat. Alkotásaival itthon és külföldön több mint nyolcvan egyéni,
és számos csoportos tárlaton találkozhatott
a közönség. Képei egyaránt megtalálhatók
középületekben, magán- és közgyűjteményekben.
Munkássága elismeréséül 1987-ben
Babits-plakettban, 1989-ben a Tolna Megyei Tanács Alkotói Díjában, 1997-ben
Babits-díjban, 2000-ben „A Tolna megyei
művészetért” plakettban, 2003-ban „Tolna
Városért” díjban részesült. Megkapta 2004ben a Csokonai Vitéz Mihály-alkotói díjat,
2009-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet,
2015-ben pedig a Tolna megyei Prima-díjat.

Szabó György

(Békés, 1952 – Szekszárd, 2019)
Az általános és középiskolát Szekszárdon
végezte. Édesapjától, Szabó Ödön testnevelő tanártól, hétszeres magyar bajnok,
Magyar Kupa- és Ronchetti Kupa-győztes
mesteredzőtől sajátította el a kosárlabdázás
alapelemeit. 1971-ben családjával együtt a
fővárosba költözött. Már ebben az évben vezetett mérkőzéseket a Budapesti Kosárlabda
Szövetség bajnokságaiban. Hivatalos játékvezetői minősítést 1976-ban szerzett. 1977
szeptemberében szekszárdi játékvezetőként
vezette első NB II-es meccsét. A következő
év októberében már az NB I-ben is debütált. Ettől kezdve sorra jöttek a felkérések,
az 1987-es, Athénban megszerzett nemzetközi minősítés után külföldre is. Összesen
1251 élvonalbeli mérkőzésen bíráskodott,
ezek közül 1200 Magyarországon, 50 Libanonban és egy Szíriában zajlott le. Nem
kevesebb, mint 273 nemzetközi találkozón
fújta a sípot.
Ragyogó sportpályafutása mellett mélyépítő mérnökként szakmájának is mestere
volt. Részt vett az M6-os sztráda hídjainak
építésében. A szekszárdi Szent László-, a dunaújvárosi és a komáromi Duna-híd főépítésvezetője volt. Az 1990-es években Tolna
megye egyik vezető biztosítótársaságának
kiemelt ügynöke lett.
Elismert filatelistaként gyűjtötte a bélyegeket. Kosárlabdával kapcsolatos, több ezres
kollekciójából időnként kiállítás is nyílt, de
ugyanígy összeállított egy népszerű tárlatot
Kossuth Lajos életéről is.
Szívinfarktus következtében vesztette
életét szekszárdi otthonában. A család, a
barátok, a volt kollégák mellett sok százan
kísérték utolsó útjára a szekszárdi alsóvárosi
temetőben. A fehér szurkolói pólóban felsorakozó KSC-drukkerek kék-fehér füsttel, a

játékvezetők egy búcsú sípszóval köszöntek
el tőle. A sírra rengeteg kék és fehér virág
került.

Gottvald Károly
(Tolna, 1949 –2019)

Tolna megye legismertebb fotóriportere, aki
munkáival több mint 40 éven át volt jelen
Magyarország sajtójában. A Tolna Megyei
Népújsághoz 1970-ben került és 2012-es
nyugdíjba vonulásáig főállásban ott alkotott. Később is rendszeresen küldött képeket
lapjának.
Sokat fotózott a Magyar Távirati Iroda,
a Magyar Ifjúság, az Új Tükör, a Szekszárdi
Vasárnap, a Tolnai Extra és a Tolnai Hírlap
számára. Felvételei színesítik Csányi László, dr. Vadas Ferenc, Hazafi József és Ékes
László könyveit. A paksi Atomenergetikai
Múzeum homlokzatát szintén az ő megaképei díszítik.
Az első kapavágástól folyamatosan tudósított a paksi atomerőmű építéséről. A
tizenkét áldozatot követelő pörbölyi autóbusz-baleset humánus bemutatásáért az
„Év sajtófotója” pályázaton II. díjat nyert.
A rácvölgyi cigánytelepről készített sorozata
a hetvenes évek végén aratott sikert.
Fotózott uránbányászokat 1200 méterrel
a föld alatt, és lencsevégre kapta a Gemenci
erdőt helikopterről. Híres kortársait, politikusokat, művészeket, tudósokat, sportolókat
örökített meg, így II. János Pál pápát 1990es pécsi miséjén. Fotózta Teller Edét 1991es paksi látogatásakor és Fülöp Edinburgh-i
herceget, amikor visszatelepítette a hódokat
a Gemencbe.
Képei számos hazai csoportos és egyéni
tárlaton szerepeltek. Munkáit több díjjal is
elismerték. 1996-ban Urántollat, 2001-ben
Csányi-díjat, 2002-ben Tolna Város Sajtódíját, 2006-ban Németségért Nívódíjat kapott.
Váratlanul, életműtárlatára készülve
távozott. Kiállítása a tolnai Mag-házban
augusztus 18-án nyílt meg.

Dr. Ferincz János

(Becsehely, 1946 – Szekszárd, 2019)
A jogi végzettségű szakember Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott aljegyzője. A kiváló
közigazgatási szakember az ifjúsági mozgalomban kezdte, a városi tanácsnál folytatta
pályafutását, majd évtizedeken át a város
polgármesteri hivatalában dolgozott 2006ban történt nyugdíjba vonulásáig.
Szakmai pályafutása során az önkormányzati- és közigazgatási rendszer jelentős
változásokon ment keresztül. E változások
komoly szakmai kihívások elé állították az
önkormányzat és a hivatal működését. Vezetői és szakmai munkájának köszönhetően
e változásokra jól reagált a helyi közigazgatás. Dr. Ferincz Jánost Szekszárd MJV
Önkormányzata saját halottjának tekintette. November 18-án az újvárosi temetőben
helyezték örök nyugalomba.

Az Aranykönyv
szerkesztő
bizottságának tagjai:

Cserna Anna,
Dr. Dobos Gyula István,
Németh Judit.
Záradék:
Megtárgyalták a közgyűlés
bizottságai, majd jóváhagyta
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése
a 379/2020. (VI. 17.) határozatával.
Szekszárd, 2020. április 22.
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A MUSTÁRMAG Családi bölcsőde
12. születésnapja alkalmából
ünnepi nyíltnapot rendez
2020. szeptember 3-án 10:00 – 11:30-ig.
Minden 1–3 éves gyermeket szerete�el várunk!

Előzetes bejelentkezés szükséges!
Csausity Éva bölcsődevezető: +36–30/368–0510.

Tolnán a

Squash & Szauna Club a hét minden napján

wellness részleggel, ﬁnn szaunával és 3 fűthető fallabda pályával
családias légkörben várja a Vendégeket.
Nálunk nem szükséges, hogy mindenkinek saját sportszere legyen,
ütőket és labdákat bérelni is lehet!
Szolgáltatásainkat bővítettük, így már hetente 4 alkalommal funkcionális
edzéseken is részt vehetnek Hölgyek és Urak egyaránt!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
WEBOLDAL: www.fallabdatolna.hu
7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–6861

NYITVATARTÁS:

hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 óráig
szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 óráig

(05517)

(05518)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 20. (Jysk mellett) • Nyitva tartás: H. – P. 07:00 – 17:00
www.mustarmagnapkozi.5mp.eu • Facebook: Mustármag Családi Bölcsőde
E-mail: evimustarmag@citromail.hu
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Haragos zöld
Halasi Ivett
A szürkület beáramlott a nyitott
ablakon. Nem akartam felhúzni, annak ellenére sem, hogy
megint szemerkélt az eső. Már
kezdett vizesedni az autó kárpitja, amikor rászántam magam.
Alattomos Írországban az eső,
nem olyan, mint otthon. Ritkán
esik cseppekben, és szinte sosincs nyári vihar, ami elementáris
erővel jön és múlik el, de közben
megtisztít mindent maga körül:
embert és teret, vidékeket és lelkeket. Nincs is a magyarban szó
az ír drizzlre. Ez valami olyan,
amit nem látsz, csak érzed, ahogy
a nedvesség beeszi magát a ruhádba, hogy nincs elég oxigén a levegőben, és anélkül leszel csurom
víz, hogy az ernyőt sem jutott
eszedbe kinyitni. Az állandó páráért cserébe lángolóan zöld dombok tömör halmazát és szivárványok tömkelegét adja a sziget.
Most hagytam, hogy beessen
az eső, úton Clokailtybe. Október eleje van, még nincs annyira
hideg, de már sok helyen befűtöttek. Behunytam a szemem,
mert ismerős volt az égő feketekőszén illata a nagyszüleim
falujából, s rámtört ez az emlék,
ahogy néztem az utat szegélyező százéves faoszlopokat, amik
a villanyvezetéket tartották. A
nagyobb városokban már nem

ilyen volt, otthon talán már sehol sem, de itt a kis falu partmenti útján még megmaradtak.
Kisgyerekkorom óta nem láttam
már ezeket a fehér kerámia burákat, amik inkább hasonlítottak
búgócsigára, mint feszültségszigetelőre és olyan jó volt érezni az
áramvezeték egyenletes ritmusú
le és fel szaladását oszlopról oszlopra. Mintha elringatna, s feledtetné az egész napos fáradtságot.
Lassan elaludtam az úton. A
bujazöld bokrokkal szabdalt
legelőtenger és a véget nem érő
kőkerítések mellett húzódó szúrós, szívós hedörsorok átadták a
helyet a gesztenyéknek, akácoknak, az ezer színben pompázó
bükk- és tölgyerdőknek a Szekszárdi Dombságon.
Ž Odanézz, de szép! – mondta
hirtelen a férjem, s egyszerre eltűnt
a sárgásvörös káprázat. Helyette a
szürkéskék összes színárnyalata borította el a szélvédőt, ahogy
a parti út kiért a tengerre. Ahol
minden némának és statikusnak
látszik, ahol elfolyik az emlékezet
egészen a látóhatárig. Végtelen
ez a világ. Zöld és kék, szürke és
magányos. Először nem értettem,
hogy az írek miért festik színesre a
házaikat. Nem akármilyenre, rikítóan színesre: zöldre, sárgára, kékre, pirosra. De aztán megértettem.
Félnek, hogy elúsznak a határtalanságba, s ha igen, így könnyebb

Felhívás
Tisztelt lakosság!
A Dr. Széchenyi István Egészségközpont Meri-Dim V1–0 ás
számítógépes rendszerével teljes körű INGYENES egészségügyi állapotfelmérést végzünk!
Vizsgált területek:
– tüdő, vastagbél, szívburok,
anyagcsere, szívizom, vékonybél, lép, máj, gyomor, húgyhólyag, vese.

Időpont: 2020. szeptember
3. (csütörtök) 09:00 – 13:00
Helyszín: Mentálhigiénés
Műhely konzultációs szoba
(Babits M. Kulturális Központ)
VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT
A HELYSZÍNEN KIÉRTÉKELJÜK!
Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést és nem állít fel diagnózist!

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: Kis István/Meri-Dim
szakértő és okleveles vitamin tanácsadó.
Információ: 06–30/997–1735, 06–70/335–3984.

2020. augusztus 30.

megtalálni őket. A kocsmák pedig
azért ennyire zártak, hogy ott ne
lehessen megtalálni őket. Falak, zsaluk, behúzott függönyök
mögött lehettek csak önmaguk,
nincs nyolcvan éve, hogy egy ír
szóért még fejbelövés járt. Nem is
maradt meg az ír nyelv, de helyette az ének, a tánc, a dobrán és a
hegedű feledtette fájdalmukat nap
mint nap. A szájder és barna sör
évszázadokig többre volt tartva,
mint a krumpli és a szódáskenyér.
És a híres ír wiskey? Soha egyetlen írt nem láttam viszkit inni.
Fáradt voltam. Heti hét napot
dolgoztam. Ötöt a mérnöki irodában, ahol George alkalmazott,
s zavarba jött, amikor megmondtam neki, hogy ilyen kuplerájban
nem lehet dolgozni, majd letakarítottam a tervezőasztalát. A
hétvégi két napot még lehúztam
a hotelben, ahol a felmondási időmet töltöttem. Szerettem
volna azt a helyet, a Carrigaline
Court-öt, de két megveszekedett
ír boszorkát kaptam munkatársnak: Hether-t és Orlát, akik egymást ugyan meglehetősen kedvelték, de a jöttmenteket arctalan
lábtörlőnek használták. Fél évig
kitartottam, keményen helyt álltam céltáblát tartva megannyi
gúnyolódásnak, de amikor arra
lettem figyelmes, hogy elkeseredésemben és frusztrációmban
belerúgnék a szomszéd kutyájába, felmondtam. Három napra
rá csörgött a telefon, mehetek
George-hoz, ha akarok.

Szerettünk Clonakiltyben vásárolni. Az ottani élelmiszerbolt
kívülről kicsit hasonlított az otthoniakra. Belülről nem annyira,
mert az íreknél a húspult egészen
elöl szokott lenni, és a marhahúsnak ott máshoz nem hasonlítható,
idegen szaga van. Egy egész pultsornyi vöröshús, hamburger és
steak állt a bejárat mellett, disznóból csak bacon és fehérpecsenye
egy méteren, csirkéből negyven
centis szakasz, csak és kizárólag
mell. Halakból kínai hadsereg,
tengeri izékből vödörnyi készlet.
Első évben, karácsonykor nem
tudtunk hazajönni, lazacból főztem a halászlét. Megettük. Legközelebb áttértem a pulykasütésre.
De mindig arra mentem, hogy
kikerüljem a bejárat és a pénztár
közti szakaszt, mert egy dologra
sosem tudtam ránézni: az újságokra. Fennhangon énekeltem
bárhol a magyar népdalokat,
naponta néztem az Egymillió
Lépést és a Bujtor filmeket, hogy
legyen meg a kapaszkodóm, de
egy valamit nem tudtam elviselni:
hogy az újságokból vadidegenek
néznek vissza. A gyereklapokból
idegen mesék, amerikai hősök
mosolyogtak Piroska és Vuk helyett, a keresztrejtvények helyén
sudokuk századai álltak tömött
sorokban. És mögöttük ott volt
még beismeretlenül elbújva az
újságos hengerek gerincében az
irgalmatlan igazság: nem bírnám
elviselni, hogy a gyerekeim ne
magyar mesén nőjenek.

AGÓRA MOZI

ÁLLÁSHIRDETÉS

Augusztus 30. (vasárnap) –
szeptember 02. (szerda)
| 15:00 | M
 asha és a medve:

Masha dalai
| 17:00 | Tenet
| 20:00 | Tenet
Szeptember 03. (csütörtök) –
– szeptember 05. (szombat)

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05505)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

| 15:00 | M
 asha és a medve:

Masha dalai
| 17:00 | Miután összecsaptunk
| 19:30 | Tenet

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05503)
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Felhívás
A Magyar Vöröskereszt TM.-i
Területi Nyugdíjas Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége
értesíti tagjait, hogy kedvezményes áron, továbbra rendelhető
alma (téli tárolásra alkalmas:
golden, idared, jonagold).
Megrendelést felveszünk 2020.
augusztus 31. – 2020. szeptember
10-ig személyesen a Vöröskereszt
Székházában (Szekszárd, Dózsa
Gy. u. 1.) hétfőn és csütörtökön
08:00 – 10:00 óráig vagy telefonon a 06–70/933–8361 számon,
valamint a Nyugdíjas Területi
Érdekszövetségnél (Szekszárd,
Hunyadi u. 4.) hétfői és csütörtöki napokon 08:00 – 10:00 óráig.
A szállításról külön tájékoztatjuk kedves megrendelőinket.

175 ÉVE, 1845.
AUGUSZTUS 27-ÉN
SZÜLETETT
MAGYAR ÉPÍTÉSZ

1901-BEN
ÁTADOTT
FŐVÁROSI
ÉPÜLETE

FIZETÉSJAVÍTÁS

TALÁL
ELVONULTAN ÉLŐ

ORRHEGY!

SIKKASZTÁS,
VESZTEGETÉS

OROSZ
NŐI NÉV

K

VIETNAMI
HOLDÚJÉV
SZTÚPA
FŐKAPUJA
FEKETE I.
REGÉNYE

ÉPÍTŐANYAG

ÖSSZESZID

INSPIRÁCIÓ

ÖSZTÖVÉR
FÜSTBEN
ÁLL!

SELYEMSZÖVET

FINN
VÁROS

FOSZTÓKÉPZŐ

FIGYEL,
SZEMLÉL

CSEND
LEGYEN!

FÉSZKET
ÉPÍT

IGEN,
ANGOLUL

FECSKEFAROK!

FELSŐRÉSZ!
PARKOLÓ
JELE

ÖNTŐFORMA

ROMÁN
FÉRFINÉV

FAÁRU
A SUGÁR
JELE
FOCISTA
(DÁNIEL)

A VÉG
KEZDETE!

ELISMERÉSRE
MÉLTÓ

MEGKÖNNYEZ

LEKVÁR
... MARINO;
MINIÁLLAM

FENYŐ ...;
SZÍNÉSZ
TIZENKÉT
HÓNAPOS

Adományozás

RITKA
BETŰ,
KIEJTVE

A TM.-i Vöröskereszt iskola kezdési használtruha adományozást tart. Helye: Szekszárd, Dózsa
Gy. u. 1. Ideje: 2020. augusztus
31. (hétfő) 08:00 – 10:00 óráig.
Rossz idő esetén a következő
hétfőn. 2020. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van. Szeretettel várjuk tagjainkat és minden
rászorulót. Megjelenéskor a
maszk és a kesztyű használata
mindenkinek kötelező.

LÓ ÉS
SZAMÁR
UTÓDJA

HAMIS
ZENEI
FÉLHANG

ELLENÉRTÉK

... GEES;
EGYÜTTES

ÉRTELMI
KÉPESSÉG
SÚLYPÁT
LYUKAS
FÉM!
IDE-ODA
KELVIN
JELE

OLIMPIAI
BAJNOK SZÍNHÁZI
ÖKÖLVÍVÓ DOLGOZÓ
(ISTVÁN)

Augusztus 9-ei rejtvényünk megfejtése: Lavotta János, verbunkos.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Agg László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A megtért ember öt vonása Nehémiás élete alapján
„De ha megtértek hozzám…”

(Nehémiás 1,9)
Nehémiás a perzsa birodalmi udvarban, csodálatos módon Isten embere,
megtért ember volt. Tettei, szavai erről tanúskodnak. Nézzük meg azt az
öt vonást, amely Nehémiás jelleme
alapján a megtért életet jellemzi és
gondolkozzunk el a kapcsolódó kérdéseken:
1. Sírt és gyászolt Nehémiás, amikor találkozik az izraeli küldöttekkel, akik Jeruzsálem leromlott fizikai
és lelki állapotáról számolnak be.
Súlyosan megrendül, annyira szívén
hordozta népe sorsát. De nem marad meg egy depressziós állapotban,
hanem böjtben és imádságban foly-
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tatta a feldolgozást Isten előtt. Kérdés: Mi az, amit böjtben és imádságban hordozol az Úr előtt?
2. Részletesen ismerjük Nehémiás imádságát. Egy alázatos szívű és
bűnvalló ember imája ez, aki szinte
népe helyett imádkozik, szeretteiért
közbenjár, bűnüket szinte magára
veszi. Egy krisztusi tulajdonság ez az
Ószövetség lapjain. Persze mi nem
tudjuk mások vétkét elhordozni, ez
Jézus Krisztus küldetése volt, de Nehémiás érzékenysége és hordozása,
számunkra is példa. Kérdés: Miért
esik nehezére az embernek az alázat
és vétkeink megvallása?
3. Nehémiás imádságának különleges szakasza, amikor a megtérésről

beszél: „De ha megtértek hozzám…”
Szinte megtérésre hívnak szavai, tudja, hogy a megtérés tud igazi, mélyreható változásokat okozni. Ez egy
megtért, evangéliumi ember fókusza.
Aki nem tért meg az Úrhoz, és nem
Krisztus követője, az nem képviseli a
megtérés ügyét. Kérdés: Hogyan szolgáljuk mi mások megtérését?
4. Végül Nehémiás felvállalta az
uralkodó előtt hitbeli látását. Három
hónapon át imádkozott, böjtölt, egy
elmélyült közösségbe került Istennel,
amiben megértette, hogy az Úr éppen őt hívja. Nehémiás megértett
valamit abból a szomorúságból,
ahogy Isten érez, amikor a tévúton
járó embert látja. Elfogadja a hívást,

amivel szinte egész életét kockáztatja: az uralkodótól kérni nagy kockázatot jelentett. Az életével játszott,
aki hasonló lépésre szánta el magát.
Kérdés: Fel tudsz idézni egy helyzetet, amikor te is kiálltál hitedért?
5. Nehémiás, akinek idegenben is
magas beosztás jutott, hűséges maradt
népéhez és Istenéhez. Ez a hűség alapvető karaktere volt, és csak ezzel indulhatott el rendkívüli szolgálatába, Jeruzsálem fizikai és lelki megújítására.
Ez a hűség határozta meg szolgálatát
a hazatérés után is, ahol hamarosan
támadások kereszttüzébe került. A
hűség Isten egyik legkiválóbb és legcsodálatosabb tulajdonsága. Milyen nagy
szükség van erre ma, amikor nem akar
áldozatot vállalni a másikért. Kérdés:
Hogyan tudnánk hűségesebbek lenni
miközben egyre több hűtlenség vesz
körül? 
Dr. Khaled László
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Alföldi Róbert: Olyan ez, mint a legdurvább ötvenes évek
A színész-rendező az elmaradt előadásról, Vidnyánszky
Attiláról, a „metoo-kampányról”, és arról, van-e helye a középületeken a szivárványos
zászlónak.
Balázs L. – Farkas M.

FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES/ARCHÍV 2019.

– Augusztus 25-én, Szekszárdon, pódiumbeszélgetésen vett
volna részt, ám néhány órával
korábban váratlanul lemondta a részvételt. Így a tervezett
interjút is csak írásban tudtuk
lebonyolítani. Miért maradt el
az esemény? Várhatóan később
majd pótolják azt?
– Nagyon sajnálom, hogy le
kellett mondanom a találkozást,
de a COVID helyzetre való tekintettel, ez volt az egyetlen felelős magatartás. Itt is szeretném
megköszöni mind a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársainak, mind a közönségnek a
megértést. Természetesen pótolni fogjuk a programot.

– A Szekszárdtól nem messze
fekvő Kalocsán született, Dunapatajon töltötte gyermekkora jó
részét. Milyen emlékei vannak
Szekszárdról és a vidékről?
– Hát nem nagyon vannak,
mert nem arra jártunk, amikor
nem volt cipő Kalocsán sem.
Valahogy Szekszárd kimaradt,
messze volt. Valamikor tini
koromban jártam ott párszor,
mert volt egy szavalóverseny
– talán Babits? –, és lettek ott
barátaim, aztán nagyon elsodortak az események, és szem
elől tévesztettem őket.
– Szeptembertől egy alapítvány
működteti a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE),
melynek kuratóriumi elnöke
Vidnyánszky Attila. Milyen
következményekkel fog járni
az átalakítás?
– Ugyanolyannal, mint a kultúra bármely más területén. Az
egész magyar színház egy ember
több évtizedes lelki frusztrációja és kisebbrendűségi
érzése miatt teljesen
szétverődött. Semmi
nem számít, csak az,
hogy a hatalomhoz
dörgölődző, valamikor
igazán érdekes színházi alkotó a saját kénye

kedve szerint alakít át mindent,
és büntet mindenkit, akiről ő
úgy gondolja, hogy megbántotta valamikor. Közben felháborítóan olyan fogalmakat sajátít ki
és használ, mint a hazaszeretet,
a magyarság vagy a kereszténység. Miközben csak arról van
szó, hogy a legprimitívebb módon bosszút áll saját, évtizede
hordott vélt sérelmeiért. Szóval
csak az lesz a fontos, hogy ki
hányszor emlegeti Istent, ki szavaz a Fideszre, és lehetőleg senki
semmilyen kérdést ne tegyen fel.
Mint a legdurvább ’50-es évek,
csak mások a sokszor puffogtatott vezérszavak.

nem fontos, mint a hatalom szolgálata, és hogy minden, az övétől
eltérő más hangot, kritikus hozzáállást lehetetlenné tegyen.

– Ön szerint miért éppen Vidnyánszky?
– Hát ki más? Ma Magyarországon csakis és kizárólag ő ért
a színházhoz. Sem előtte, sem
utána 50 évig senki más. Persze,
azért ehhez nem árt, ha szépen
beáll a jelenlegi hatalom szolgálatába. A jelenlegi hatalomnak
meg olyan a viszonya a kultúrához, mint annak a hírhedt mondásnak a Harmadik Birodalom
időszakából: ha meghallom azt a
szót, hogy kultúra, kibiztosítom
a revolveremet. Lényegtelen terület, ellopni pénzt nem lehet,
csak viszi. Akkor meg csinálja
valaki olyan, akinek semmi más

– A „metoo-kampány” felkavarta a színházi életet. A
modellváltás válasz lehet az
erkölcsi határokat átlépő viselkedésre?
– Ez ennél szerintem sokkal
egyszerűbb, és semmi másra
nincs szükség, mint hogy az
amúgy is megtanult és magától
értetődő, kulturált emberi viselkedés szerint éljünk, amit most
újra felfedezünk. Igazságtalan,
hogy pont a színházi szakma lett
kiemelve, ami egy nagyon speciális terület, hiszen ott egymással,
egymás érzéseivel, idegrendszerével dolgozunk, és nagyon észnél kell lenni. És természetesen
bárki, aki megalázza a másikat
és átlép bizonyos határokat, az
semmilyen cél érdekében és
semmilyen helyzetben nem elfogadható. Ezt a színházi szakma,
azt hiszem, most megtanulta. De
én ugyanehhez a kérdéskörhöz
tartozónak tartom például az
Isztambuli Egyezményt is. Amit
meg a keresztény értékekre hivatkozó kormány nem ratifikáltat.
Akkor most mi van? Hol kellene,
vagy hol is kellene modellváltás?

A jelenlegi hatalomnak
meg olyan a viszonya a
kultúrához, mint annak
a hírhedt mondásnak a
Harmadik Birodalom
időszakából: ha meghallom azt a szót, hogy kultúra, kibiztosítom a revolveremet.

– Székely Gábor és Zsámbéki
Gábor rendezők távoztak az
SZFE-ről Vidnyánszky érkezésekor. Ön szerint helyesen cselekedtek?
– Mi mást tudtak volna
tenni? 50 éves tevékenységüket – ami, ha valami, az igazán nemzeti kincs – hiteltelenítették volna. De ez sem
fontos. Semmi sem fontos,
csak a párttagkönyv és a seggnyalás. Mint a Rákosi érában.

– A cégek nem ajánlhatják fel
előadó-művészeti társaságoknak, így a színházaknak sem
az adójukat. A döntés járhat
színházbezárásokkal?
– Persze, ez volt a cél, a magyar kulturális közeg pedig ezt
hagyta.
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– Aktuálpolitikai téma lett a
szivárványos zászló. Ön szerint van helye a középületeken?
Megoszt vagy egyesít az ellenzék a téma felvetésével?
– Itt nálunk minden megoszt,
ezért a kérdés némileg provokatív. Ha egy többségi társadalom
kifejezi megértését, elfogadását,
szeretetét egy kisebbség iránt,
akkor az a világ normális részén öröm és boldogság. Nem
véletlen, hogy a kisebbségi
rendezvények örömünnepek
tánccal, barátkozással, szeretettel, vidámsággal. Nálunk meg
kis zsebnácik másznak létrára,
égetnek zászlót, és beszélnek elképesztő ostobaságokat. De hát
kell valaki, kellenek olyanok,
akikre mutogatni lehet, hogy
miattuk nem születik annyi
magyar gyerek például. Mert
különben mit foglalkoznak velük annyit? Miért olyan fontos,
hogy állandóan a melegekről
kiáltozzanak? Mit zavarja őket?
Nem is értem. Ami én nem vagyok, vagy ami engem akár taszít, azzal én nem foglalkozom.
Van, de semmi közöm hozzá.
Tehát lehet választani a társadalomnak, hogy tőlük tartva
kussolunk, vagy azt mondjuk,
hogy bármilyen szexuális szokásaid vannak, kedves magyar honfitársam, ugyanolyan
vagy, mint én, vagy mi. Mert
egy hazánk van. Igen, mint a
szivárvány színei. Annyifélék
vagyunk. Sokfélék. És ez csodálatos.
És van helye a középületeken.
Hogy a kérdésre válaszoljak.
Idéznék Szent Istvántól:
„Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.”

Civilek építik az autómodellezők birodalmát
Országos bajnoki futamok
megrendezésére is alkalmas
autómodellező pályát épít
egy civil egyesület a Pollack úti
sporttelep mögött. A korábbi gazos, hajléktalanok által
előszeretettel látogatott területre ma rá sem lehet ismerni.
Bálint György
Már többször bebizonyosodott, hogy ha a jó értelemben
vett megszállottsággal párosul
bizonyos tenni akarás is, a civil szféra nagy dolgokra lehet
képes. Ennek szép példája van
kibontakozóban Szekszárdon, a
Pollack utcai sporttelep környékén. Eltűnt az egykori rekortánpályát övező, lápos, gazos terület, ahol sokszor hajléktalanok
ütöttek tanyát. Ennek helyén
impozáns látványt nyújtó pálya
épül. Aki technikai sportokban
kevésbé járatos, azt hinné, valamiféle kalandpark alapjait rakták le a kövezett, murvásított,
rendezett, egymástól sajátos
logika mentén elkülönített területeken, ám egészen másról
van szó! Valójában egy modern
autómodellező pályát láthatunk
úgy hetven százalékos készültségben.
Szekszárdon kisebb megszakításokkal – immáron jó negyven éve – jelen van a modellező
sport, legfőképpen ennek az autókra adaptált változata. A szekszárdi Spurkerék Modellező
Sportegyesület 10 éve alakult,
elnöke Bánki Ede. Az automodellezést űzők általában családok, ahol apáról fiúra öröklődik
ennek szenvedélye.
– Igen ám, de hol tudnák űzni
tovább ezt a sportot? – vetődött
fel a modellezőkben, amikor
az említett sporttelepen, annak egy szeletke, a vasúti sínek
közelében található területén a
még BHG-s modellező időkben
épült minipálya egyre lepusztultabb állapotba került.Szót tett
követett, és a sporttelepet övező fél hektárnyi, önkormányzati tulajdonú gazos területet a
fenntartó Sportközpont Nkft.

FOTÓK: SMSE

– Mit mondana most egy fiatal
színésznek? Vagy annak, aki
színésznek készül, miközben
úgy sejlik, a színház előtt álló
lehetőségek szűkülnek.
– Ez egy mániákus szakma, és
én nagyon szeretem az elhivatott,
mániás embereket. Ők viszik
előre a világot. Nincs jogom és
igazán kedvem sem kvázi lebeszélni senkit a szenvedélyről. És
ha egy ember kiáll 20 másik elé,
és valamit mondd vagy csinál, az
már színháznak tekinthető.

(még az előző vezetés, és a jelenlegi is támogatja – a szerk.) megállapodással átadta a szekszárdi
modellező klubnak pályaépítésre. A területtel a sportág
fejlesztéséért dologzó tucatnyi
család csodát tett: jelentősebb
pályázati pénz, felajánlás, vagy
egyéb támogatás nélkül a versenyzőket kiszolgáló boxutcával, emelvénnyel rendelkező, a
szurkolóknak kialakított magas
lelátóval is bíró pályára dobták
össze a már idáig is – csak a gépi
földmunkákat számítva – súlyos
milliókat igénylő beruházás
költségeit.
Bánki Ede aktív versenyző, a
sportág elkötelezettje nagyon
büszke rá, hogy civil kezdeményezéssel, alapvetően magántőkéből közös érték születik, s
meggyőződése, hogy versenyeik
komoly érdeklődés mellett zajlanak majd. Ám újabb támogatások, további felajánlások is
szükségesek a befejezéshez.
– Ez a régi pályával ellentétben nem on-rood, hanem
off-road pálya lesz, vagyis nem
sík aszfalton mennek az autók,
hanem agyagos borításon különböző technikai elemekkel,
ugratókkal gazdagított pályán
versenyeznek. Így sokkal látványosabb versenyeket tudunk
rendezni – magyarázza a különbségeket Bánki. – Eziránt
van a nagyobb érdeklődés,
különösen a fiatal versenyzők
részéről. A célunk olyan pálya
megépítése, hogy magyar bajnoki futamot is lehessen rendezni rajta az autómodellezés

mindhárom off-road kategóriájában. Nem engedünk a színvonalból, csak akkor fejezzük be,
ha minden anyagi forrás rendelkezésre áll! Jövő tavaszra tervezzük a megnyitót, de az sem
kizárt, hogy már az idén őszre
elkészülünk az előírt szabványnak megfelelő pályával – avatott
be a részletekbe.
Bánki Ede számít rá, hogy
egyre több gyerekkel kell majd
foglalkozniuk az egyesületben,
ha beindul az élet. – Már most
is vannak olyan gyerekek utánpótlásunkban, akik jelenleg az
alapismereteket sajátítják el ahhoz, hogy hamarosan kipróbálhassák figyelemkoncentrációs
képességüket, szem-kéz kordinációjukat a modellek futamonkénti tízperces irányítása során.
Ez a sport egyébiránt segítség
lehet a gyerekek figyelmének
és koncentrációs készségének
fejlesztésében is – mondta az
elnök, akinek nagy segítségére
van aktív elnökségben Csötönyi
Gábor és Szabó Péter. – Ennek
a sportnak elsajátítása több, az
életben nagyon is hasznos tulajdonságokat, képességeket
fejleszthet a gyerekekben. –
Megismerkednek az elektromotorokkal, elektromos szabályzókkal, az akkumulátorokkal,
az autók futóműveivel, beállításukkal. A klasszikus sportban fizikailag akadályozottak is
lehetőséget kapnak arra, hogy
itt megmutassák, milyen nagyszerű képességeik vannak, őket
is várjuk közénk – zárta szavait
Bánki Ede.
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A felkészülésről, a bajnokság
lehetséges forgatókönyveiről, az esélyekről, a nemzetközi kupaszereplésről, valamint arról is beszéltek az
Atomerőmű KSC Szekszárd
képviselői, hogy milyen nehézségeket hozott a klub
életébe a koronavírus okozta
bizonytalan helyzet.
Farkas Melinda
Augusztus 18-án kezdte meg a
felkészülést a csapat a szezonra.
Erica McCall még a WNBA-ban
játszik, rajta kívül azonban már
mindenki megérkezett Szekszárdra – derült ki a csapat szezonnyitó sajtótájékoztatóján a
múlt héten.
– Van egy távozónk és van egy
érkezőnk is – jelentette be sejtelmesen Szabó Gergő ügyvezető,
és hamarosan kiderült, hogy
mindkettő állítás ugyanarra a
személyre vonatkozik. Az idősebbik Studer-lány, a közönségkedvenc Studer Zsuzsa ugyanis
úgy döntött, befejezi játékos –
pályafutását. Nem fordít hátat
azonban a kosárlabdának, a jövőben ugyanis a Szekszárd NB
I/B-s csapatának trénere lesz, és
ezzel elindul az edzői pályán.
Szabó Gergő beszélt arról is,
hogy idén az immár hagyományos szlovéniai edzőtáborozás
a vírushelyzet miatt elmarad,
helyette Magyarországon játszanak majd felkészülési mérkőzéseket, már le is kötöttek egy-egy
meccset szeptember első felére
az ELTE–BEAC-cal (szeptember
11.), illetve a PEAC-Péccsel, egy
harmadik mérkőzés szervezése
még folyamatban van.
A tervek szerint a Sió Kupára
szeptember 17–19. között kerül
sor, amelynek a házigazdák
mellett az NKE-FCSM Csata,
a BEAC, az ACS Sepsi-Sic, a
PEAC Pécs, a PINKK Pécs 424,
az UNI Győr és a Vasas Akadémia vesz részt. A háromnapos
tornán minden csapat háromszor lép pályára.
– Az elmúlt 50 évben még
soha nem maradt el a szekszárdi
kosárlabda hagyományos rendezvénye, nagyon bízunk benne, hogy a vírushelyzet nem szól

Studer Zsuzsa visszavonult

Az Atomerőmű KSC Szekszárd saját nevelésű játékosa az NB I/B-s
csapat trénere lesz | Nézők előtt szeretnének játszani
közbe, és idén is sor kerülhet rá,
hiszen most a korábbiaknál is
nagyobb, nyolc csapat részvételével zajló tornát szervezünk
– mondta Szabó Gergő. Bejelentette azt is, hogy a FIBA engedélyezte a szekszárdi csarnokot,
így minden valószínűség szerint
Szekszárdon rendezhetik meg a
november 15-i, magyar-holland
Eb-selejtező mérkőzést, ami
sporttörténelmi pillanat lenne,
hiszen korábban tétmeccset még
nem játszott a magyar válogatott
a tolnai megyeszékhelyen.
Az Európa Kupában – aminek indulási időpontjáról még
nem sokat tudni – a KSC az
UNI Győr, az ukrán Dnyipro és
a török Kayseri csapatával került egy csoportba.
Végül Szabó Gergő elmondta,
hogy reményei szerint ugyan
kicsit később, de a megszokott
módon lesz bérletértékesítés.
Az árak nem emelkednek, és

Ingyen adják a pályát
A közgyűlés Oktatás, Sport
és Ifjúsági Bizottsága augusztus 14-i ülésén döntött a KSC
Szekszárd kérelméről – mondta
el lapunknak Murvai Árpád, a
bizottság elnöke. Az OKSI javasolja a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, hogy a
rendező egyesület a szeptember
17. és 19. között megrendezendő 51. Sió Kupa nemzetközi
női kosárlabdatorna ideje alatt
díjmentesen használhassa a
városi sportcsarnokot.

legkésőbb szeptember első
hetében megkezdik ezek árusítását, amennyiben nézőkkel
megrendezhetők lesznek a mérkőzések. A tavaly helybérlettel
rendelkezőknek két hetük lesz,
hogy újra váltsák a bérletüket.
Jelenleg egyébként nincs olyan
szabály, amely korlátozná a nézők számát a csarnokokban, az
ültetett rendezvényekre ugyanis
nem érvényes az 500 fős korlát.
Ajánlások persze vannak, például szájmaszk használatának
előírására, illetve kézfertőtlenítő biztosítására.
Djokics Zseljko vezetőedző
kijelentette, régen volt lehetősége
ilyen bő kerettel dolgozni, amelyben nyolc, saját nevelésű játékos
van. A szakember elsősorban a
várhatóan október elején kezdődő magyar bajnokságra koncentrál. A cél, hogy a vírushelyzet
miatt berekesztett 2019/2020-as
bajnokságban harmadikként
A november 15-i, Magyarország – Hollandia Európa-bajnoki selejtező mérkőzés kapcsán Murvai kijelentette, nagy
megtiszteltetés a KSC és a város
számára egy ilyen rangos ös�szecsapás házigazdájának lenni, azon héten végig a megyeszékhelyen készülhet a magyar
válogatott. Éppen ezért felhívták a GVB-t, hogy az egyesülettel közösen – a járványügyi
előírások figyelembevételével
– tárgyalják meg a meccs lebonyolításával kapcsolatos időszerű kérdéseket. 
B. L.

záró szekszárdi egyesület ismét a
legjobb négy között legyen; a mezőnyből a Sopron-Basket mellett
kiemelte a ceglédi, a diósgyőri és
a győri csapatot. Szerinte a Cegléd rengeteget erősödött, Miskolcon és Győrben pedig új edző
van, ami új lendületet adhat a
csapatoknak.
Studer Ágnes, a csapat – és
a válogatott – irányítója arról
beszélt, a játékosok nagyon
motiváltak, mindenki szeretne újra mérkőzéseket játszani,
nagyon várják már a bajnoki
rajtot. Theodoreán Alexandra
csapatkapitány pedig azt emelte ki, reméli, hogy nem kell
megtapasztalniuk, milyenek a
zártkapus meccsek. El sem tudják képzelni, milyen lenne, ha
szurkolók nélkül kellene lejátszaniuk a mérkőzéseket, hiszen
ennek a klubnak a nézők jelentik a hatodik embert a pályán.
Szabó Noémi szakmai és sportigazgató lapunk kérdésére arról
beszélt, az anyagi kiesés mellett
– elesnének a jegybevételektől –
főként lelkileg jelentene nehézséget a csapatnak, ha zártkapus
meccseket kellene rendezni, hiszen ennek a csapatnak minden
évben „pontokat hoz” a szurkolók jelenléte. Nem könnyű ilyen
körülmények között az anyagi
feltételeket sem biztosítani, de
a Szekszárdnak sikerült megtartania a fő szponzort, és ember
feletti munkával a kisebbeket is
megőrizték, valamint folyamatosan dolgoznak újabb szponzorok felkutatásán is. Hozzátette:
bíznak a város támogatásában is.
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Polgármester és a képviselők fogadóórái
Ács Rezső polgármester
Előzetes bejelentkezés alapján: 74/504–102
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló
(Béla király tér 8.)
E-mail: polgarmester@szekszard.hu

Illés Tamás 5. vk.
Minden hónap második keddjén, 17:00 – 18:00.
Baka István Általános Iskola, 5. terem.
Telefon: 30/937–2548
E-mail: illtama@gmail.com

Máté Péter 10. vk.
Minden hónap harmadik hétfőjén, 17:00 – 18:00.
Baka István Általános Iskola, Béri B. Á. u. 89.
Telefon: 20/942–7848
E-mail: matepetersandor@gmail.com

Gyurkovics János alpolgármester (3. vk.)
Minden hónap harmadik szerdáján, 17:00 –
18:00.
I. Béla Gimnázium, Kadarka utca 25–27. Telefon: 30/994–8754
E-mail: gyurkovics.janos0915@gmail.com

Murvai Árpád 6. vk.
Minden hónap első keddjén, 17:00 – 18:00.
Arany János utca 23–25., I. emelet 102.
Telefon: 30/203–6169
E-mail: murvaiarpad01@gmail.com

Kővári László
Minden hónap első hétfőjén, 18:00 – 19:00.
Babits M. Kulturális Központ, Szent I. tér 10.
Telefon: 20/457–4202
E-mail: kovaril@tolna.net

Rácz Zoltán 7. vk.
Minden hónap első szerdáján, 17:00 – 18:00.
Civil Pont, Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
Telefon: 30/933–5072
E-mail: raczstudio@gmail.com

Móra Viktória
Minden hónap első hétfőjén, 17:00 – 18:00.
Országgyűlési képviselői iroda, Dózsa Gy. u. 1.
Telefon: 70/602 6525
E-mail: moravicky76@gmail.com

Csötönyi László 2. vk.
Minden hónap első péntekje, 16:00 – 17:00.
160 lakásos alatti iroda, Kölcsey lakótelep 1.
Telefon: 30/508 6548
E-mail: csotkelaci@gmail.com

Faragó Zsolt 8. vk.
Minden hónap első szerdáján, 18:00 – 20:00.
Vasvári utca 1., VIII. választókerületi iroda.
Telefon: 20/933–2888
E-mail: zsfaresz@gmail.com

Bomba Gábor
Minden hónap első szerdáján, 16:30 – 17:30.
Polgármesteri Hivatal (16. iroda), Béla király tér 8.
Telefon: 20/980–4967
E-mail: gbomba70@gmail.com

Csillagné Szánthó Polixéna 4. vk.
Minden hónap második keddjén, 16:00 – 17:00.
Babits M. Általános Iskola, Kadarka utca 17.
Telefon: 30/418–1368
E-mail: cspolix@freemail.hu

Gulyás Róbert 9. vk.
Minden hónap első szerdáján, 17:30 – 18:30.
Baka István Általános Iskola, földszint.
Telefon: 70/366–2371
E-mail: robert.gulyas1965@gmail.com

Zaják Rita
Minden hónap első szerdáján, 16:30 – 17:30.
Garay János Általános Iskola, Zrínyi utca 72.
Telefon: 30/370–8930
E-mail: zajakr@tolna.net

Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér 1. vk.
Minden hónap első keddjén, 16:00 – 17:00.
Garay János Általános Iskola, Zrínyi utca 72.
Telefon: 30/278–6433
E-mail: felegyha@gmail.com

Közlemény
Tisztelt szekszárdi lakosok!
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – mint már ismeretes –
az új orvosi rendelő építését a Szabó Dezső
utcai helyszínen elvetette, új helyszín kiválasztásának lehetőségét vizsgálja.
Az új építési helyszínt az Önkormányzat a lakosság széleskörű bevonásával kívánja kijelölni, ennek érdekében továbbra
is várjuk az Önök javaslatait, véleményét
az alábbi – a korábbiakhoz képest 2 további javaslattal kiegészített – helyszínekkel kapcsolatosan.
Javasolt helyszínek:
1.) Wesselényi utca – Alkotmány utca
térsége, az ún. SZÜV-től nyugatra, a
Wunderland Óvodátol északra fekvő
zöldterület SZÜV felöli része.
2.) Az Alkotmány utca déli végének folytatásában lévő, a Dobó utca felől megközelíthető zöldterületi sáv.
3.) A
 z Alkotmány utca déli végének folytatása és a Honvéd utca közötti zöldterület.

SZEKSZÁRDI
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4.) A Csopak utca – 56. sz. főút közti terület déli vége.
5.) Allende utca – Alisca utca közti
4845/20. hrsz-ú terület.
6.) B
 éri Balogh Ádám utca 77. hsz-ú épület és a Penny Market közti transzformátor-háztól nyugatra fekvő, 4930/38.
hrsz-ú terület
Információk a tervezett
rendelő-épületről:
Két felnőtt háziorvosi rendelőt (III. és
XIV. sz. körzet) magába foglaló földszintes, lapostetős, cca. négy méter magasságú
épület, cca. 160 m2 hasznos alapterülettel,
220 m2 beépített területtel. A járdákkal,
valamint a szükséges nyolc parkolóval
együtt a létesítmény területigénye mintegy 600 m2.
A fenti területekről és a rendelő épületéről további információkat találhatnak
a www.szekszard.hu honlapon, illetve
érdeklődhetnek és véleményt nyilváníthatnak a foepitesz@szekszard.hu e-mal
címen.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata

BorEgyetem

Bemutatkozik Koch Csaba,
a 2019. Év Bortermelője
Előadó: Koch Csaba borász
Helyszín: Garay ÉlményPince
(7100 Szekszárd Garai tér 19.)
Időpont: 2020. szept. 9., szerda 18:00 óra
Részvételi díj: 7.000,- Ft/fő
Jegyek elővételben vásárolhatók online
2020. szeptember 8-ig az alábbi linken:
https://szekszardibor.com/2020/08/27/
szekszardi-boregyetem-koch-csaba/
A rendezvény kizárólag nyomtatott,
vagy mobileszközön felmutatott érvényes
belépőjeggyel látogatható.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete szeptember 3-án, csütörtökön 13:00
órakor klubdélutánt tart az irodaháza nagytermében (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.). Tel.:
74/512–355; 30/789–7480.
A programokat követően élelmiszer és
ruha adományozást tartunk.
A program nyitott. Mindenkit várunk szeretettel!

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: IRATTÁRŐR 2010 Kft., Tel.: +36–70/314–8932, e-mail: irattaror2010@gmail.com
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Szekszárd, Szent István tér 10.

H-P 11:00-14:50

Elvitel esetén a menü 1150 Ft! 10:30-11:00-ig!
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI ajánlataink elérhető:
amaryllishazhoz.hu 74/314-009 30/7314-009
A változtatás jogát fenntartjuk. Csomagolási díj: 60 Ft / doboz

Menü:

2020. AUGUSZTUS 31. HÉTFŐ

1250 Ft
Fokhagymakrémleves, Csikós tokány tarhonyával
Leves: Fokhagymakrémleves
450 Ft
Főétel: Rántott csirkemell
1050 Ft
Tészta: Szilvás derelye porcukorral
950 Ft
Főzelék: Zöldbabfőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
kukoricás rizs / zöld köret / hasábburgonya / steakburgonya

____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 1. KEDD

Menü:
1250 Ft
Zöldborsóleves vajas galuskával, Milánói sertésborda
Leves: Zöldborsóleves vajas galuskával
450 Ft
Főétel: Vasalt csirkecombfilé
1050 Ft
Tészta: Friss fűszeres paradicsomos spagetti, sajttal
1050 Ft
Fitt: Cukkini fasírt
950 Ft
Főzelék: Burgonyafőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
petrezselymes burgonya / / jázmin rizs / zöld köret /
hasábburgonya / steakburgonya / paradicsomsaláta /
csicseriborsó saláta

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű

szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

2020. SZEPTEMBER 2. SZERDA

Menü:
1250 Ft
Csontleves lúdgége tésztával, Dubbary csirkemell
gombás jázmin rizzsel
Leves: Csontleves lúdgége tésztával
450 Ft
Főétel: Marhapörkölt galuskával, csemegeuborkával 1750 Ft
Tészta: Somlói galuska
1050 Ft
Fitt: Csirkemell saslik
1050 Ft
Főzelék: Kelkáposztafőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
jázmin rizs / zöld köret / hasábburgonya / steakburgonya
____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 3. CSÜTÖRTÖK

Menü:
1250 Ft
Paradicsomleves, Stefánia vagdalt tört burgonyával
Leves: Paradicsomleves
450 Ft
Főétel: Baconbe göngyölt harcsafilé
1550 Ft
Tészta: Nyári tésztasaláta
1050 Ft
Fitt: Grillezett pulykamell csíkok
1250 Ft
Főzelék: Lencsefőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
burgonya krokett/ paradicsomos zöldsaláta/
jázmin rizs/ hasábburgonya/ steakburgonya
____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 4. PÉNTEK

Menü:

1250 Ft
Palócleves, Aranygaluska vanília sodóval
Leves: Palócleves
650 Ft
Főétel: Cigánypecsenye
1150 Ft
Fitt: Szezámmagos csirkemell falatok
1050 Ft
Főzelék: Felesborsófőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft/ köret
jázmin rizs / zöld köret / hasábburgonya / steakburgonya

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

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.
Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

(05514)

Telefon: 06–30/26–80–777

(05504)

MEGLÉVŐ KÚT

üzemeltetési és
fennmaradási engedélyének

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE
rövid határidővel.

Önnek egy lépést sem kell tennie!

Telefon: 74/540–198

(05513)

(05506)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

