Szekszárd Megyei Jogú Város
Aranykönyve
2009.
I. Önkormányzat, közigazgatás
December 31- január 1.
Szekszárd MJV Önkormányzata és a civil szervezetek ismét megszervezték a
városi örömünnepet szilveszter és az újév fordulóján. A különböző
helyszíneken induló, majd a templom előtt folytatódó programon több ezer
szekszárdi gyerek, ifjú és felnőtt énekelte a Himnuszt, hallgatta a
polgármester, az egyházak képviselői és az Alisca Borrend nagymesterének
köszöntőjét.
Január 12.
A Gemenc Zrt. a polgármester kérésére 125 mázsa fát adományozott a
szekszárdi rászorulóknak.
Január 13.
-Az Alisca Terra Kft. az összegyűjtött fenyőfákból nem komposztot készített
az idén, hanem a családsegítő szolgálat által összeállított címlista alapján a
rászorulókhoz juttatta el azokat.
-Szekszárd tizennégy cégének képviselője tanácskozott a városházán a
szekszárdi munkahelyek megmentéséről.
Január 22.
Horváth István polgármester és Ács Rezső alpolgármester lakossági fórumon
tájékoztatta a helyieket az elmúlt két év önkormányzati munkájáról.
Február 6.
Négyen tettek állampolgári esküt a városházán dr. Haag Éva alpolgármester
jelenlétében.
Február 25.
Horváth István polgármester köszönetét fejezte ki a támogató cégeknek és
vállalkozásoknak a minden eddiginél részletesebb és pontosabb térképért,
amely a megyeszékhelyről, a borvidékről és környékéről készült.
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Február 27.
Elfogadta a közgyűlés a Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okiratát,
amelyet 20 millió forintos törzstőkével hoztak létre. Ügyvezetője 5 évre
Kerekes László építész-tervező lett.
Március 6.
A Fidesz nevében többek között dr. Braun Márton és Horváth István
országgyűlési képviselők aláírásgyűjtéssel és levélben fordultak a közlekedési
miniszterhez a közvetlen Baja–Szekszárd–Budapest vasúti vonal
összeköttetés érdekében a menetrend megváltoztatásáért.
Március 25.
Egyhangú döntéssel fogadta el a közgyűlés a Szekszárd Város Bora elismerő
cím alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét.
Április 2.
A Parászta-patak megtisztításával kezdődött meg az egész éven át tartó
„Szépítsük együtt Szekszárdot!”akció.
Április 8.
A szekszárdi önkormányzat és az atomerőmű tervszerű együttműködési
megállapodást kötött, amelyet Pakson írtak alá.
Április 13.
„Egy sikeres pályázatnak köszönhetően 1-2 éven belül teljessé válhat
Szekszárd szennyvízhálózata” -mondta Horváth István polgármester az
Alisca Terra és a Vízmű Kft. közös telephelyének avatásán.
Május 13.
Jaromír Plíšek, a Cseh Köztársaság nagykövetének vezetésével 20 fős
delegáció látogatott városunkba. A diplomatákat dr. Haag Éva
alpolgármester és Módos Ernő, az Alisca Borrend nagymestere fogadta.
Június 8.
Visszaadták a forgalomnak az újra aszfaltozott Bezerédj utcát, miután 400
méter ivó- és szennyvízcsatorna cseréjét is elvégezte a Szekszárdi Víz- és
Csatornamű Kft.
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Június 11.
Másodszor látogatott Szekszárdra Jari Pekka Olavi Vilén, Finnország
budapesti nagykövete. Horváth István polgármester részletesen tájékoztatta
a vendéget a helyi beruházási lehetőségekről.
Június 26-28.
A középkor hangulatát idéző Szekszárdi Szent László-napok programjai
nagyszámú hazai és külföldi látogatót vonzottak városunkba. Emlékezetes
marad a vigadalom vásári komédiákkal, felvonulással, vásárral, lovagrendi
bemutatókkal, gasztronómiai és boros programokkal, valamint társult
rendezvényeivel: kiállításokkal, konferenciával, a Borok és húrok mini
fesztivállal, a Múzeumok éjszakájával, a Pörkölt és bor ünnepével, Irodalmi
zsongással, Digi filmfesztivállal.
Szeptember
Megkezdődött az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
szervezetfejlesztés a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A fejlesztés célja az
ügyintézés minőségének növelése, a működés hatékonyabbá tétele, elsősorban
a döntési folyamatok, jogi körök újragondolása, a pénzügyi tervezési
folyamatok áttekintése.
Szeptember 23.
A város polgármestere számolt be arról, hogy a megreformált autóbuszközlekedési rendszerrel összhangban 9 új és 22 felújított utas váró szolgálja
az utazó közönséget.
Szeptember 30.
Az elmúlt 20 év legjelentősebb sportberuházása indult. Az európai
szabványoknak megfelelő műfüves pályák és a nemzetközi versenyek
lebonyolítására alkalmas 8 sávos futópályák alapkövét helyezték el, az
Országos Labdarugó Pálya Létesítő program keretében ünnepélyes külsőségek
között. Ebből az alkalomból Szekszárdon járt Buzánszky Jenő és Mészöly
Kálmán, a két neves futball legenda. A labdarugó pályák átadása az év végén
megtörtént, a futópályák jövő tavaszra készülnek el.
Október 8.
„Szépítsük együtt Szekszárdot” program fél éves működéséről tartott fórumot
Horváth István polgármester, értékelve és megköszönve mindazoknak a
munkáját, akik a város tisztaságának megteremtésében részt vettek. Az egész
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éven át eredményesen zajló mozgalom volt az év utolsó közgyűlésének
szünetében tartott közmeghallgatás témája is. A fórumon elhangzott
kérdésekre Horváth István polgármester válaszolt.
Október 9.
Az országgyűlés alelnökének különdíját nyerte el Szekszárd városa a Virágos
Magyarországért Környezetszépítő versenyben. A díjat a soproni ünnepségen
dr. Haag Éva alpolgármester és Katz Zoltánné, városi főkertész vette át.
November 3.
Zártkerti tulajdonosok részére tartott lakossági fórumot a Szekszárd MJV
Önkormányzata. A fórumon ismertették a pályázatra benyújtandó
meliorizáció közösségi létesítményeinek fejlesztéséről, a külterületi vápás
vízelvezetők kialakításáról szóló elképzeléseket.
November 11.
Az év folyamán 100 millió forintba került a szekszárdi Wunderland
Kindergarten óvoda korszerűsítése – az energetikai rendszer, a szigetelés, a
tetőszerkezet felújítása – és a komfortérzetet segítő beruházása. Az átadási
ünnepségen Simon Attiláné óvodavezető köszöntette a vendégeket, köztük
dr. Józan-Jilling Mihályt a Szekszárdi Német Önkormányzat elnökét és
Horváth István városi polgármestert.
November 30.
A Tolna vármegye 1000 éve az otthonunk millenniumi ünnepségsorozat záró
rendezvényére Szekszárdon került sor. A régi megyeháza kertjében dr. Puskás
Imre, a megyei önkormányzat elnöke történelmi megemlékezését követően
Szatmári Juhos László: Gyűrűkert című szobrát dr. Pálos Miklós és
Kapitány Zsolt alelnökökkel leplezte le. Szentelést és áldást Szabó Vilmos
Béla evangélikus esperes, Rácz József református esperes és Ravasz Csaba
katolikus plébános tartott. A szoboravatást követően a Babits Mihály
Művelődési Ház színháztermében dr. Haag Éva a városi önkormányzat
alpolgármestere vette át a megyezászlót dr. Puskás Imrétől. Az ünnepi
hangversenyen Bartók, Erkel és Haydn műveket hallhatott a közönség a
Pannon Filharmonikusok előadásában.
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II. Gazdaság
Január 4.
Közel száz méhész demonstrált a Béla király téren két és fél éve elhúzódó
perük ügyében. A per tárgya egy kft. feltehetően tiltott anyaggal és
szabálytalanul végzett növényvédelmi permetezése. A méhészek kára
meghaladja a 100 millió forintot.
Január 8.
Rosét és fehéret kóstoltak a Szekszárdi Borászok Céhe tagjai idei első
összejövetelükön.
Január 22.
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és a szekszárdi hegyközség által szervezett
Vince-napi borünnepen a termelők kékfrankos boraikat mutatták be.
Január 8.
A megrendelések visszaesése miatt szekszárdi üzemének bezárását tervezi a
belga Van de Velde cégcsoport. Márka István ügyvezető és Horváth István
polgármester közösen tájékoztatta a sajtót a kialakult helyzetről.
Február 25.
Hazánk legnagyobb kadarka génbankját alakították ki Szekszárdon, az Iván
völgyi tetőn egy fél hektáros területen. Az itt termelt szőlőt már 2. éve
szüreteli a Heimann család. A különleges minőségű borok kóstolása két napig
is eltart.
Február 26.
A legdinamikusabba fejlődő magyar cég elismerő oklevelet kapott a Tolnabész
Szövetkezet és a Hársfa Patika.
Február 26.
Kertbarát köri borversenyt tartottak 150 mintával. Az egyetlen nagy aranyat
Vaszari György 2007-es évjáratú cuvée-je érdemelte ki.
Március 12.
Quadris-díjas lett a Takler Pince 2006-os szekszárdi cuvée-je az Országos
Syngenta Borversenyen.
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Március 27.
Befejeződött a szekszárdi ipari park félmilliárd forintos infrastruktúra
fejlesztése.
Március 28.
Felavatták a Gemenc-Volán új műhelycsarnokát Szekszárdon. A 400 milliós
beruházás korszerű körülményeket teremt a járműjavításhoz.
Április 8.
Savanya Géza vállalkozó is tagja lett a Pálinka Nemzeti Tanácsnak.
Április 23.
4 aranyérmet nyertek a Tolna megyei borászok Brüsszelben, a Monde
Selection 2009 elnevezésű világversenyen, amelyek közül két pincészet
szekszárdi, a Bodri Pince és a Németh családi Pincészet.
Április 24.
A 10. Szent György-napi Borünnepen, a Szekszárdi Bikavér ünnepén a
Szekszárd Város Bora 2009 díj a Mészáros Pince 2007-es kékfrankosát
illette. Legeredményesebben a Takler Pince szerepelt. A legjobb fiatal borász
Gyuricza Dániel lett, míg a legjobb kadarkát a Wekler Pince jegyezte. Az
egyetlen nagy aranyérmet a Fritz Pince érdemelte ki.
Április 26.
Megalakult a Szekszárdi Boregyetem a PTE IGYFK aulájában.
Április 29.
A XI. országos Takarékszövetkezeti Borversenyen 3 aranyérmet nyert a Bodri
Pincészet és 2 aranyat érdemelt ki a Baron von Twickel Szőlőbirtok.
Május 3.
Eredményt hozott a 2007-ben meghirdetett reformprogram az egykori
Szekszárd-Paksi Vízi Társulatnál. A szervezet kifizette adósságait, bevételei
zömét immár a vízfolyások karbantartására fordíthatja.
Május 22-24.
XIII. Szekszárd Expo a Kafi Bt rendezésében ismét megnyitotta kapuit: A
Házam a Váram Építőipar-, Lakás- és Környezet- és Kertkultúra
Szakkiállítás az energiatakarékosság jegyében a sportcsarnokban.
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Május 24.
Valódi marketingértékkel, jó hangulatban ez évben is megrendezték a Borok,
borászok Szekszárdról című összejövetelt a fővárosban.
Június 11.
A szekszárdi borvidék borászai és borai jó eredményt értek el Londonban, a
világ egyik legnagyobb borversenyén, a Decanter World Wine Awards
mustrán.
Június 12.
Idén három szekszárdi bort választottak be a Pannon Bormustra csúcsborai
közé: Takler Ferenc Regnumát és Cabernet Sauvignon Selection-jét, valamint
Eszterbauer János cuvée-jét.
Július
-Kerekes Lászlót, a Szekszárdi Városfejlesztési Kft ügyvezető igazgatóját
nevezte ki a tulajdonosi taggyűlés július elsejével az Ipari Park Kft.
vezetőjévé.
-Gráf József agrárminiszter részvételével a Heimann családi birtokon
beszélték meg a magyar borszakma jeles képviselői az ágazat tennivalóit.
Úgy vélték, hogy a borgazdaságok folyamatos válságából való kivezető út, a
közös marketing erősítésével és a jó minőség megőrzése érdekében az
ellenőrzések számának emelésével érhető el.
Július 15.
Az Alisca Terra Hulladékgazdálkodási Kft kizárólag a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő lerakókban helyezi el a hulladékot. Az egészségre
ártalmas szeméttelepeket bezárták. Emellett öt hulladéklerakó udvart
építenek illetékességi területükön. Ezek között van a szekszárdi Epreskert
utcai és az ipari parkban a Damjanich utcai is. Az év folyamán újabb
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket telepítenek
Augusztus
A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió Ménesen rendezte meg a 2009. évi
meghívásos Kadarka Borversenyt, amelyen 4 ország – Bulgária,
Magyarország, Románia, Szerbia 36 kadarka termelője 64 mintát nevezett
be. A verseny elnöke Módos Péter borakadémikus volt. Kiemelkedően
szerepeltek a szekszárdi borvidék borászai, az Eszterbauer Borászat, a
Hetényi János Pincészet és Dúzsi Tamás kadarkája bronzérmes lett.
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Augusztus 31.
Megnyílt Szekszárdon a Piactér emeli üzletsorán a MAGOSZ országos
szociális bolthálózatának üzlete.
Szeptember
Védősisakokkal és feszítő-vágó berendezéssel, valamint egy 2000 literes
gépjárműfecskendővel bővült a városi tűzoltóság gépparkja. A szekszárdi
önkormányzat biztosította az önrészt a sikeres pályázathoz, amelynek
eredményeként e korszerű eszközök segíthetik a tűzoltók munkáját
Szeptember 11.
Az ország legmodernebb állatgyógyászati logisztikai beruházását adták át
Szekszárdon a Tolna Agro Állatgyógyászati Kft. és a New Copharm
Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös vállalkozásának
eredményeként. A megvalósítást az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program 48,7 millió forinttal támogatta. Az avatáson megjelent dr. Süth
Miklós államtitkár és Horváth István polgármester.
Szeptember 18.
„Szekszárd Város Bora” címet első alkalommal adták át a Szüreti Napok
alkalmával. A címet, amelyért 20 termelő 29 palackozott bora versenyzett
szakmai zsűri döntése alapján a Mészáros Borház és Pince 2007-es Bodzási
Kékfrankosa nyerte el.
November 6.
600 m2 alapterületű csarnokot avatott a Lambda System Kereskedelmi Kft
az ipari parkban működtetett inkubátorházban. A csarnokot a Tolna Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és Vállalkozói Központ támogatásával
hozták létre. Brautigam Zoltán, a cég szekszárdi kirendeltség vezetője
üdvözölte a vendégeket.
November 27.
Termékbemutatóval egybekötött ünnepélyes megnyitón avatta fel az Invest
Gépkereskedelmi Kft. a cég Szekszárdi Területi Központjának telephelyét. A
cég fő profilja mezőgazdasági gépek, traktorok, kombájnok értékesítése. Az
avatáson részt vett egyik fő partnerük a Case IH közép-európai területi
képviselője, Jens Lommatzsch.
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December
-A fővárosi Vajdahunyad várban megtartott Új Bor és Sajt Fesztiválon 22
magyar borvidék 220 borát mutatták be. A 22 arany éremből 6 Szekszárdra
került. Dúzsi Tamás két arany érme mellé egy ezüstöt is begyűjtött. Méltán
érdemelte ki az Év Újbor Termelője címet.
-Az Sz+C Stúdió Kft. a „Szívbarát munkahely 2009” versenyen első helyezést
ért el a középvállalat kategóriában.
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III. Oktatás-nevelés
Február 17.
25 éves a Neumann János Tehetségkutató Program, amelynek rendezője 20
éven át a Garay, öt éve az I. Béla Gimnázium.
Március 4.
Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonban című darabját adta elő az I. Béla
Gimnázium LÉTRA együttese a DBU-ban.
Március 13.
A Garay napok programjai keretében zajló Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi
Földrajz Verseny döntőjének témája Lengyelország volt. A rendezvényen
részt vett Martin Sokolowski, Lengyelország főkonzulja. A versenyen Szabó
Dániel első és Balassa Péter második helyezést szerzett, felkészítő tanára:
Huszárik Imre.
Április 5.
Huszadszor volt Bátaszéken nemzetközi matematika verseny, amelyen a 6.
osztályosok versenyét Nemes György, a Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule tanulója nyerte.
Április 30.
Első lett a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny országos döntőjén a
Comenius Általános Iskola három fős csapata.
Április 30.
Első helyezést ért el középiskolás novella kategóriában Pekoli Miklós, a
Garay gimnázium diákja a XV. Országos József Attila Mese-, vers- és
Novellaíró pályázaton.
Április 30.
Több mint ezer diák vett búcsút iskolájától és tanáraitól a ballagáson
városunkban.
Május 2.
Kovács Vivien, a PTE IGYFK hallgatója elnyerte a Kazinczy Ferenc Szép
Magyar Beszéd emlékérmét.
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Május 8.
Braun Marcell a Garay Gimnázium diákja az OKTV országos döntőjében
biológiából 4., kémiából 15. helyezést ért el.
Május 14.
A Magyarországi Német Nemzetiségi Kórusok IV. Országos Fesztiválján a
Babits Mihály Általános Iskola német kamarakórusa ezüstminősítést
szerzett, Naszladi Judit vezényletével.
Május 20.
A mohácsi regionális színjátszó találkozón a Garay János Általános Iskola
AMI csoportjai két arany- és egy ezüstérmet hoztak haza. Felkészítőik:
Csizmadia Ferencné és Pekari Bernadett.
Június 15.
A szekszárdi Guld Csenge a katolikus iskolák országos magyar nyelvi
versenyén I. helyezést ért el.
Július 1.
A Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménnyel bővült. Így ettől
az időponttól kezdve a két iskola szorosan együttműködve végzi mindennapi
teendőit.
Július 11-16.
Dr. Tócsányi András a PTE professzora vezette azt a háromfős diák
csapatot, amely Mexikóban a National Geographic Word Championship
földrajzi világversenyén egyetlen ponttal lemaradva végzett a negyedik
helyen. A csapat egyik tagja volt Kiss Balázs a Garay János Gimnázium
tanulója.
Szeptember
A Garay János művészeti és sporttagozatos általános iskola pályázattal lett
a dél-dunántúli régióban a kompetencia alapú minőségi oktatásra való áttérés
módszertani, irányító, segítő, ellenőrző központja, ezzel közel 1000
intézménnyel került kapcsolatba.
Szeptember 6.
A PTE IGYFK évnyitó ünnepségén került sor az új oktatási épület
alapkőletételére. Az ünnepségen részt vett dr. Gábriel Róbert, az egyetem
rektora és Horváth István, Szekszárd MJV polgármestere is.
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Szeptember
A közgyűlés júniusi döntésének megfelelően Baka István költő nevét vette fel
az 5. számú Általános Iskola. Az eseményt 4 napos rendezvénysorozattal
ünnepelték. Ennek keretében előadások hangzottak el, játékos vetélkedőket
tartottak, a záró estre a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében
került sor. A rendezvényeken részt vett a Baka család és Baka Tünde, a költő
özvegye is.
Szeptember 22.
Négy nemzet diákjait és pedagógusait látta vendégül egy hétre a Bezerédj
István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola. Az észt, a finn, a
lengyel és az olasz vendégek egy még 2008-ban kezdődött nemzetközi
program, a Comenius projekt keretében jártak Szekszárdon. Itt az
ökoturizmus témakörében hallgattak előadásokat, végeztek el feladatokat.
Október 8.
Egészséges életmódért demonstráltak az IGYFK Gyakorló Általános Iskolája
diákjai. 450 tanuló egyszerre harapott gyümölcsbe a nagyszünetben az iskola
sportpályáján.
Október 13.
A szorb nyelvből is kaptak ízelítőt a Dienes Valéria Általános Iskola
Grundschule kisdiákjai. Az iskola tornatermében léptek fel – viszonozva egy
korábbi szekszárdi látogatást – a Deutsch-Sorbisches Volkstheater Nemskoserbske Ludowe Dzivadlo bábtagozatának Bautzenből érkezett művészei.
Október 19-23.
Egyhetes rendezvénysorozattal tartotta meg immár 19. alkalommal a Kolping
napokat a szekszárdi iskola. A programban előadások, vetélkedők, tréfás
versenyek, és tanulmányi versenyek mellett sport napot is rendeztek. Az öt
megyéből itt tanuló közel 700 diák a tartalmas és vidám hetet jótékonysági
bállal zárta.
November 2-6.
-Harmadik alkalommal került sor a Garay János Gimnáziumban a Tudomány
Hete rendezvénysorozatára. Ezen a héten csatlakoztak a Magyar Nyelv Éve
2009 mozgalomhoz, s megrendezték a Lázár Ervin anyanyelvi verseny
országos döntőjét, amelyen a házigazdák második helyezést értek el. Az öt
nap során különböző témában előadást tartott Both Előd, dr. Cseh Judit, dr.
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Daczi Margit, dr. Töttős Gábor, Pápai János és Heilmann József. A
rendezvény zárónapján diákok – Bencze Krisztina, Visontai Flóra, Szemes
Bence, Barsi Kata, Árvai Levente, Keller László, Ács Boróka, Fauszt
Alexandra – olvasták fel dolgozataikat. Az országos Janus Pannonius
történelmi és irodalmi pályázat első díjasa Hosszú Krisztina is ismertette
pályaművét. Felkészítő tanára dr. Gesztesi Enikő.
-A PTE IGYFK Pedagógusképző Intézete ötödik alkalommal rendezte meg a
tudomány és a művészet napját. A rendezvény kapcsolódott az óvónő,- és
tanítóképzés 50. évfordulójához, valamint a Magyar Tudomány ünnepe
programokhoz is. Fusz György főigazgató, egyetemi tanár ebből az
alkalomból Kocsis Erzsébet főiskolai docensnek az Illyés-plakett első
fokozatát, a második fokozatot pedig Csizmaziáné Lovas Erzsébetnek adta
át.
November 26.
A szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában kulturális programmal
emlékeztek névadójukra. Többek között versmondó versenyt rendeztek, s
kiosztották a korábban meghirdetett rajzverseny díjait is. A pályázatra tíz
iskolából 447 munka érkezett.
December
A IV. Országos Ferenczy György Zeneiskolai Zongoraversenyen 5 csoportban
26o növendék mérte össze zenei felkészültségét. A szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskolából öten indultak. Közülük Dránovits Anna – tanára Erősné
Máté Éva – dicsérő oklevelet kapott, s ezzel tovább jutott a nemzetközi
fordulóra is.
December 10.
-Szakály Ferenc történelmi emlékversenyt rendezett a Szent László
Középiskola Történelmi Munkaközössége. A versenyzők, a megye általános
iskoláiból érkezett felső tagozatosok, a magyar török kor ismeretanyagából
vetélkedtek.
-Sikeres pályázat eredményeként ismét a Szegedi Tudományegyetem kutató
iskolája lett a Garay János Gimnázium, amely az Országos Tehetségsegítő
Tanács minősítése alapján a tehetséggondozás terén elért kiváló eredményeiért
2009 novemberétől Tehetségpontként működik.
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IV. Kultúra, tudomány, közművelődés
Január 14.
Dr. Kalotás Zsolt, a Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke
nyitotta meg a Babits Mihály Művelődési Házban az Év természetfotósa
2008. című vándorkiállítást.
Január 15.
A Munkácsy-tárlat 5000. látogatóját köszöntötték Antoni Józsefné
személyében.
Január 19.
Mészöly Miklós Emléknap keretében adták át a 2009. évi kitüntetéseket:
Mészöly Miklós-díjat kapott posztumusz: Baka István költő, a Mészöly
Miklós emlékplakettet Csordás Gábor költő, a Jelenkor Kiadó igazgatója
vette át. Az egész napos országos esemény a délelőtti előadások és a megyei
könyvtár színjátszó csoportjának bemutatója után a költő emléktáblájának
megkoszorúzásával folytatódott, majd az Irodalom Háza-Mészöly Miklós
Múzeumban, oldott hangulatú emlékezéssel fejeződött be.
Január 22.
A Magyar Kultúra Napján szabadegyetemi előadássorozat indult a
Munkácsy Mihály kiállításhoz kapcsolódóan a festő művészetéről,
munkássága korabeli és mai értékeléséről.
Január 24.
Czakó Sándor fényképes könyveit: „Babits utazása Szekszárdon” és „Íme az
ember” címűeket mutatták be az IGY Megyei Könyvtárban.
Január-december
-Ebben az évben is folytatódott a Parázsló Szabadegyetem előadássorozata:
Többek között vendég volt Bakay Kornél, Csajághy György, Zétényi Zsolt
(Szt. Lászlóról és koráról), Kocsis István író, magyarságkutató valamint
Borbás Mária, Rabb Ferenc, Farkas Boglárka a Hír TV munkatársai.
-A Léleképítő nívós előadássorozatában 2009-ben a következők szerepeltek:
Blaskó Péter és Blaskó Balázs színművészek, Blaskó János szobrász, Dörner
György színművész, Bíró András Zsolt antropológus, humángenetikus,
Dippold Pál és Szentesi Zöldi László a Magyar Hírlap főszerkesztőhelyettesei, Borbás Mária műsorvezető, televíziós szerkesztő, Raffay Ernő és
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Szideropolusz Archimedesz történész, Berecz András Príma díjas ének és
versmondó, Vesztergám Miklós tárogató művész, Jáki Teodoz bencés apát,
Pörzse Sándor televíziós műsorvezető.
Február 3.
Óriási sajtóérdeklődés mellett mutatta be Pákh Imre műgyűjtő Munkácsy
Mihály Férfi portré című, a közönség számára először látható alkotását a
Művészetek Házában.
Február 16.
A Szekszárd Big Band 30 éves, jubileumi koncertjét tartotta nagy sikerrel a
művelődési ház színháztermében.
Február 20.
Munkácsy-estélyt rendeztek a festőművész születésének 165. évfordulóján a
művelődési házban.
Február 24.
„Fiatal magyar tehetségek” mutatkoztak be az idén 25 éves Szekszárdi
Kamarazenekar koncertjén a gimnázium dísztermében.
Február 25.
Az állategészségügyi igazgatásról jelentetett meg könyvet dr. Kováts Jenő
címzetes egyetemi tanár és dr. Korzenszky Emőd, a Tolna megyei
Állategészségügyi Állomás igazgatója.
Március 5.
Az Élő irodalom a könyvtárban sorozat vendége volt a Csordás Gábor költő.
Március 13.
A Garay-napok keretében Kozmann György olimpiai bajnok nagysikerű
előadást tartott a pekingi olimpiai élményeiről.
Március 17.
A DBU bemutatta Schiller: Stuart Mária című darabját.
Március 22.
A Szekszárdi Madrigálkórus hangversenyt adott elhunyt kórustagjai
emlékére az evangélikus templomban.
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Március 27.
A Lemle Zoltán lelkipásztor által alapított Gárdonyi Zoltán Református
Együttes a Garay János Gimnázium dísztermében önálló hangversennyel
ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. A koncerten a nyitó áhítatot
főtiszteletű dr. Szabó István, a Duna-melléki Református Egyházkerület
püspöke tartott.
Március 28.
„Szekszárdon minden idők nézettségi rekordját döntötte meg a Munkácsy
kiállítás, amely külsőségeiben és szervezésében is egyedülálló volt.” összegezett Szekszárd polgármestere. A 3,5 hónapig tartó tárlatnak 22 ezer
látogatója volt. A húszezredik látogatót, Pesti Vendelnét Munkácsyalbummal lepték meg.
Március 27-29.
Az I. helyezést és a különdíjat is megnyerte Környei Attila, Környei Miklós
tanítványa a XI. Országos Gitárversenyen, Vácott.
Március 28.
68 csapat összesen 500 fiatalja lépett fel a Babits Mihály Művelődési Ház I.
Szekszárdi Táncvarázs fesztiválján.
Március
A Tolna Megyei Levéltár kiadásában megjelent Link Dóra fő-levéltárosnak a
Tolna vármegye 1718-1720 közötti nemesi közgyűlései jegyzőkönyveit
tartalmazó Regeszták c. kötete. Az NKA támogatással megjelent kiadványt
dr. Dobos Gyula szerkesztette, a kötet lektora dr. Várady Zoltán volt.
Április 5.
A szekszárdi származású Ördögh Tamás pályakezdő színész elnyerte az
országos Theatrica Vitae díjat.
Április 6.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes eddig elért hazai és
nemzetközi eredményei alapján részt vett a budapesti 12. Nemzetközi
Kórusversenyen, amelyen bronz diplomát szerzett. A kórust Naszladi Judit
karnagy vezényelte.
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Április 16.
Bakamúzeum néven hadtörténeti emlékekből nyílt állandó kiállítás a
vármegyeháza oldalában. A kiállítást Tálosi Zoltán rendezte.
Április 17.
Fagyökerek alatt bukkant rá Nagy György szekszárdi lakos egy teljesen ép
vas fokosra, amelyről Bucsányi Kálmán főrestaurátor megállapította, hogy a
XVII. század végéről, vagy a XVIII. század elejéről származik, és
megragadóan gazdag díszítménye a fokos két oldalán más-más növényi elemet
képez. Valószínűleg török, vagy a török birodalom valamelyik tartományában
készült.
Április 18-19
A Béresné Kollár Éva által vezetett Tücsök Zenés Színpad a pápai Scherzo
Zenés Amatőr Színpadok Országos Fesztiválján szerkesztett műsorok
kategóriában III. helyezést ért el. Vecsei László színészi alakításáért a zsűri
különdíját, Kövendy Eszter a fesztivál legjobb női énekese díját kapta,
valamint a Scherzo szólóének verseny II. helyezettje lett.
Április 24-25.
A PTE IGYFK neves szakemberek részvételével konferenciát rendezett
Gasztronómia – a turizmus infrastruktúrája címmel.
Április 24 – június 28.
Székely Bertalan (1835-1910) festőművész műveiből nyílt kiállítás a 25 éves
Művészetek Házában. A 62 alkotás a Magyar Nemzeti Galéria tulajdona.
Április 28.
Kihirdették a könyvtár és Tolnai Népújság „Ha én polgármester lennék” című,
általános iskolásoknak szóló pályázatának eredményeit, amelyen a legjobb
szekszárdi pályázatot beküldő tanuló Sparks Jason, a Dienes iskola diákja
lett, aki nyertes társával egy napot tölthetett Horváth István polgármesterrel.
Május 2.
Bemutatkozott a Székelyföld című kulturális folyóirat szerkesztősége a
megyei könyvtárban.
Május 7-11.
A Székely Bertalan kiállítás kísérő rendezvényeként szabadegyetemet hívtak
életre a szervezők.
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Május 23.
Nagy sikerrel zajlott az Örökség című regionális gyermektánc fesztivál.
Május 24.
Nagyszámú résztvevővel, jó hangulatban telt a Tolle Gyermeknap a
Prométheusz parkban.
Június 2-4.
10 íróvendége volt az IGYMK ünnepi könyvhete rendezvényeinek.
Június 11.
A Babits kiadó gondozásában megjelent Szabadi Mihály: Az én jussom c.
kötetének bemutatójára a Művészetek házában került sor.
Június 13.
Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a Borok és húrok minifesztivált és a
Múzeumok Éjszakáját.
Június 20.
A Magyar Művelődési Intézet pályázatán Németh István alkotóművész
fémplasztikájával a legjobbak legjobbjai közé került.
Június 24.
Ismét tüzet gyújtottak Szent Iván napján a szőlősgazdák a nyitott pincék,
tanyák előtt és gazdag kulturális, gasztronómiai, valamint boros
programokkal várták az odalátogatókat.
Július 9-12.
A Szekszárdi Madrigálkórus a sikeres kiválasztást követően egyike volt
annak a 12 kórusnak, amelyek összemérhették tudásukat az ausztriai
Spittalban megrendezett kórusversenyen. A résztvevők az idén is több
kontinensről érkeztek: az USA, Dél-Afrika, Indonézia, Fülöp- szigetek
mellett Európát Németország, Lettország, Oroszország, Románia,
Csehország, Szlovénia kórusai képviselték. A verseny két kategóriában
zajlott: népdal és műdal. Az indulás mindkét kategóriában kötelező volt. A
műdal kategóriában három kötelező művet és egy szabadon választott
rövidprogramot kellett előadni. A népdal kategóriában hazánk népzenéjét,
kultúráját kellett bemutatni. Mindkét program nagy sikert aratott, amit a
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zsűri az erős mezőnyben a legjobb európai eredményt jelentő ötödik
helyezéssel ismert el.
Július 13-19.
A XVII. Duna Menti Folklór Fesztivál megyei nyitó rendezvényét a Babits
Mihály Művelődési Ház színháztermében tartották. A Bartina Táncegyüttes
mellett Bulgáriából, Lengyelországból és Olaszországból érkezett együttesek
mutatták be műsorukat. A következő napokon a környező települések gazdag
programokkal várták az érdeklődőket. A madocsaiak a néptáncnak, az
alsónyékiek a népdalnak, a nagymányokiak a nemzetiségi hagyományoknak, a
sióagárdiak a paraszti munkának, a bogyiszlóiak a dunai ártéri szokásoknak
szentelték bemutatkozó napjukat. A hatnapos program számos kiegészítő
rendezvénnyel – kiállítások, népművészeti vásár, arató verseny – vonzotta az
érdeklődőket.
Július 15.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum újonnan kialakított helyiségében a Babits
Mihály Emlékház kertjének pincéjében, ahol egykor „boldog óborok” pihentek,
11 Tolna megyéhez kötődő fazekasmester remekeit állították ki. A kiállítást
dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató rendezte. Megnyitó szavakat
Szabadi Mihály koreográfus mondott. Közreműködött Sebestyén István
mesemondó és a sióagárdi népi együttes.
Július
A Szekszárdi Rock & Roll Hétvégével, zenei fesztivállal bővült a
megyeszékhely kulturális kínálata. A fesztiválon – amelynek kiegészítő
rendezvénye volt az V. Országos veterán Opel találkozó – közel ötezer
érdeklődő előtt 15 együttes mutatkozott be. A rendezvény fő támogatója a
városi önkormányzat volt.
Július 10.
-Eifert János, a külföldön és itthon is elismert fotóművész és Kovács Tibor
Szekszárdon élő festőművész közös tárlaton mutatkozott be a Művészetek
Házában. A „Képnovellák” című kiállítást dr. Losonci Miklós
művészettörténész nyitotta meg.
-A Wosinsky Mór Megyei Múzeum és a Víz’P’Art Közalapítvány
emléktáblát avatott Szabó Dezső festőművész emlékére a vasútállomás
várótermében, ahol annak idején a művész által készített szekkók ékesítették
a falakat. Az ünnepélyes avatás után bemutatták a festő munkásságát

19

reprezentáló életmű kötetet. A könyvben több mint 200 reprodukció és veretes
tanulmányok vallanak Szabó Dezső életéről és munkásságáról.
Július 15.
Új alkotással jelentkezett Darvas Ferenc. A „Szaltó mortále, avagy vannak-e
Őrző Angyalok” című, a szekszárdi vállalkozók által támogatott, Böcz
Nyomdában nyomtatott, 112 oldalas kötetet Bágyi Zsuzsanna rajzai
színesítik.
2009. augusztus 3-7-ig.
Szekszárdon a Musical Comedy II. Országos Musical kurzuson öntevékeny
zenés színpadok és társulatok fiatal tehetségei, vezetői, tanárai, valamint
amatőr énekesek, táncosok vettek részt.
Augusztus 14.
A GHB zenekar adott koncertet a Művészetek Házában Máté Péter
zeneszerző, táncdalénekes halálának 25. évfordulója alkalmából. A műsorban
a zeneszerző közkedvelt slágerei hangzottak el.
Augusztus 14-15.
A korábbi sikeres közös munka nyomán Miklós Tibor zeneszerző, szövegíró
felkérte közreműködésre legújabb darabja, a Queen egykori énekese, Freddie
Mercury életét dalain át felelevenítő emlékkoncertre a szekszárdi Tücsök
Zenés Színpad nyolc tagját. A 2 órás látványos show-t a Margitszigeti
Színpadon mutatták be.
Augusztus 16.
-A Babits Kiadó gondozásában megjelent Kis Pál István: „Misztériumoktól a
színházig” című kötete. A 6 drámát felsorakoztató könyv borítóját Baky
Péter festőművész tervezte.
-A Tolna Megyei Levéltár kiadásában megjelent 600 oldalas Tanulmányok
című kötetet az intézmény vezetője, dr. Dobos Gyula szerkesztette. NKA
támogatással megjelent kiadványban a következő tanulmányok kaptak
helyet: Steib György: Sztrilich Lajos. Major Attila: Tolna nagyközség
villamosításának története. Dr. Csordás Jenő: A gyermekek halálozása és okai
Tolna megyében 1896-1940-között. Keresztes Hajnalka: Fejezetek a
nagyszékelyi reformátusság történetéből. Mátrai Ildikó: A Nyéki-Holt-Duna
története, amiről a régi térképek mesélnek. Fuksz Márta: Egy szekszárdi
kézműves család (Petrits) története (1771-1952). Gonda Gábor:
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Nemzethűséget vizsgáló bizottságok és tevékenységül Tolna vármegye
völgységi járásában. Aradi Gábor: Adalékok Tamási mezőgazdaságának 19.
századi történetéhez. A személynévmutatót és angol nyelvű összefoglalókat
dr. Kunné Tornóczky Andrea, a német nyelvűeket Link Dóra készítette.
Augusztus 20.
A magyarságtudatot, a nemzeti identitást erősítő előadásokra került sor a
Szent István napi ünnepségeken. Az ünnepi program szentmisével, majd az
új kenyér megszentelésével kezdődött. A délelőtt folyamán került sor a
Művészetek Házában az ünnepi díjátadással színesített közgyűlésre, amelyet
a Szent István szobor megkoszorúzása követett. A helyi vállalkozók
támogatásának köszönhetően az ingyenes esti programot a Sziget Színház
produkciója, Az államalapító című zenés-táncos kosztümös darabja nyitotta.
A műsor a Presidance Company show-jával a Hungarythm táncos, zenés
cirkuszi elemeket felvonultató előadásával folytatódott. Az esti programot
színpompás tűzijáték zárta.
Augusztus 24-30.
„25 év 25 produkció” címmel ünnepelte 25. születésnapját a Művészetek
Háza. A kétnapos program délelőttjein Art Napközi keretében
gyermekfoglalkozásokat tartottak. A délutáni és az esti órákban koncertekre
került sor. Bemutatkoztak a zeneiskola jelenlegi és egykori növendékei:
Balogh Fanni zongora, Amma Orsolya cselló, Károlyi Dorina ének, Papp
Zsófia hegedű, Müller Mariann trombita, Barsi Balázs zongora, Erős Ditta
Rebeka, zongora, Havasi Eszter fuvola, Priskin Zsuzsa gitár és Bolvári
Dávid trombita. Környei Miklós pedagógus két fiával adott gitár koncertet.
Havasi Boglárka fuvolista Lányi Péter zongoraművésszel lépett fel. Önálló
műsorral mutatkozott be Szabó Dóra Karola a barátai közreműködésével.
Lozsányi Tamás orgonaművész fiával, Somával lépett fel. Lang Ottilia és
Müller Beáta dalestjén Dobai Tamásné működött közre zongorán. Egy-egy
önálló műsorral fellépett a Mondschein Német Nemzetiségi Kórus, a
Szekszárdi Kamarazenekar, a Szekszárdi Madrigálkórus és a Muslincák
Kórusa is.
Szeptember 1.
Az oktatás Tolna megyei története volt a témája a XV. Levéltári Napnak,
amelyet a Garay János Gimnázium dísztermében rendeztek meg. Dr. Dobos
Gyula, a Tolna Megyei Levéltár igazgatója megnyitotta meg a témájában az

21

egyházmegye millenniumához kapcsolódó rendezvényt. A magyar oktatás
évszázadairól élvezetes bevezető előadást tartott dr. Szögi László, az ELTE
Levéltár és Könyvtár főigazgatója. Megyénk legpatinásabb gimnáziumainak
múltját, jelenét Humné Szentesi Katalin, Ónodi Szabolcs, Zentai András és
dr. Berta Bálint mutatta be. Az iskolatörténeti kutatások levéltári forrásairól
Ruzsa Éva főlevéltáros előadását hallhatták a nagyszámú érdeklődők.
Szeptember 8.
Tóth Viktor, a szekszárdi Big-Band egykori szaxofonos szólistája
nemzetközi jazz-trióval lépett fel a Művészetek Házában. A „3 földrész 3
jazz zenésze” című produkcióban az amerikai Henry Franklin nagybőgőssel
és a török származású svéd Robert Ikiz dobossal nagysikerű estet adtak.
Szeptember 10.
Decsi Kiss János „Szeptemberi fekete fehérek” című grafikai összeállításával
mutatkozott be az Illyés Gyula Megyei Könyvtár portagalériáján.
Szeptember 14.
Tizenöt lugosi képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a művelődési ház
üvegtermében. A megnyitón – amelyet Baky Péter tartott – üdvözlő szavakat
mondott Pokker László, a Romániai Képzőművészek Szövetsége lugosi
csoportjának vezetője.
Szeptember 17.
„Engem nem tudtak eloltani” - Babits Mihály idézet a címe az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár által kiadott kötetnek, amelyben két tucatnyi szerző
tiszteleg nagy költőnk emlékének. A város képviseletében Dicső Zsolt,
Gacsályi József és Kis Pál István egy-egy verse szerepel a kötetben. A borítón
Baky Péter festőművész Babits portréja látható.
Szeptember 17-20.
A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza a Szekszárdi
Borvidék Kht-val társrendezőként bonyolította le a Szekszárdi Szüreti
Napokat. A szekszárdi bor ünnepén a Borudvarban 17 pavilonban kínálták a
pincészetek boraikat. A négynapos rendezvénysorozat számos programmal
várta az érdeklődőket. Közülük kiemelkedő jelentőségűként említendő az
Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, valamint Pálffy István: „Egy kis
hazai - Szekszárd és vidéke” című könyvének bemutatója. A város különböző
intézményeiben kiállítások nyíltak, közülük a Művészetek Házában
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rendezett VI. Országos Grafikai Triennálé, „Digitális nyomatok” című tárlat
külön figyelmet érdemel. Ebből az alkalomból nyílt közös tárlata a Tolnai
Népújság két fotóriporterének, Gottvald Károlynak és Kiss Albertnek a
Római Katolikus Közösségi Házban.
Ötödik alkalommal zajlott a Vásárok Világa konferencia dr. Nagy Janka
Teodóra elnökletével, a Honismeretei Egyesület közreműködésével. A város
több pontján felállított szabadtéri színpadokon helyi, környékbeli és
országosan ismert együttesek léptek fel: Többek között az Edda Együttes, és
önálló műsorral Rúzsa Magdi. A művelődési ház színpadán a Duma Színház
és a Budapesti Honvéd Táncegyüttes. A legnagyobb érdeklődést a szüreti
felvonulás jelentette. A szüret szépének a 14 éves szekszárdi Tóth Zsuzsa
Antóniát választották. A négy nap során 52 rendezvény zajlott a városban.
A látogatók száma úgy 40 000-re tehető. A rendezvény kiváló minősítést ért
el az országos, a magyar fesztiválokat regisztráló és minősítő szakmai
szervezetek ítélete alapján.
Szeptember 20.
Balogh László alkotó 70 naiv képét állította ki a romániai Nagykárolyban
(Carei). A szekszárdi alkotó első ízben mutatkozott be külföldön.
Szeptember 24.
Ékes László „Apám kenyere” című új kötetét a Garay János Gimnázium
dísztermében mutatták be ünnepélyes keretek között. A kötet 91 írásában –
Olasz István pécsi irodalomtörténész szerint – a hatvanas, hetvenes évek
varázslatos vidéki világa és annak részletei villannak fel. A Babits Kiadó
által a Szekszárdi Nyomdában megjelentetett, első kiadásban 10 hét alatt
elfogyott sikerkönyv borítóját és grafikáit Cseh Gábor készítette.
Szeptember 25.
Szőnyi István Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művész eddig közönség
előtt nem szereplő félszáz, többnyire kisméretű gouashe festményéből nyílt
kiállítás a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. A megnyitón részt vett a
festőművész lánya, Szőnyi Zsuzsa is.
Szeptember 30.
„Pincesorok” címmel mutatta be új alkotásait 17 akvarelljét Cseh Gábor
festőművész a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium VIP
Galériájában.
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Október 1.
A Zenei Világnap alkalmából az 55. születésnapját ünneplő, a megyéből
elszármazott hegedűművész, a Szekszárdi Kamarazenekar művészeti
vezetője, Földesi Lajos hangszerbemutatóval egybekötött koncertjén zenei
csemegékkel ajándékozta meg közönségét. A hangversenyen közreműködtek
barátai: Ágotha Zoltán brácsán, Kasznai Dóra hegedűn, Lányi Péter
zongorán, Lorencz Dávid gitáron. A koncert első részében Händel, Haydn,
Telemann, Liszt, Kabalevszkij és Paganini művei hangzottak el. A műsor
második felében igazi zenei csemege hangzott el, Spohr kettősversenyét adta
elő a Kamarazenekar közreműködésével Földesi Lajos feleségével, a
hárfaművész Kocsis Andreával.
Október 7.
Telt ház előtt nagy sikert aratott a szekszárdi Junior Stars Big Band a
Londonban megrendezett II. Kelet-Európai Jazz Fesztivál nyitókoncertjén.
Október 8.
„Három görbe legényke” a címe a Holló Együttes új műsorának, amely
összeállítás Weöres Sándor művei alapján készült. Az országos premier
Újpesten, a városrész Gyermek,- és Ifjúsági Központjában volt.
Október 8.
Jiří Menzel Oscar-díjas cseh rendezővel, filmje a Sörgyári capriccio levetítése
után a Babits Mihály Művelődési Ház színháztermében Kindl Gábor
beszélgetett. A nézők kérdéseire is szívesen válaszolt a rendező.
Október 31.
-„Kezdőrúgás” címmel nyílt meg a Babits Mihály Művelődési Ház
üvegtermében Fusz Mátyás kiállítása. A fiatal művész tárlatát édesapja,
Fusz György Ferenczy Noémi-díjas keramikus művész nyitotta meg.
Október 31.
-„Für Piano” címmel jótékonysági kiállítás nyílt, melyen Horváth István
polgármester mondott köszöntőt, miután Leposa Dezső nyitotta meg a
tárlatot. A kiállító művészek – Adorján Endre, Árki Tibi, Bakó László,
Bercsényi Miklós, Győr Melinda, Jankovics Zoltán, Kemp Zsuzsa, Könyv
István János, Kun Éva, Mártonfi Benke Márta, Mohr Szilvia, Paulikovics
Iván, Rács Róbert, Rézi Dávid, Schéffer Anna, Sütő Károly, Szabó György,
Szatmári Juhos László, Szily Géza, Szollár Zoltán, Török Levente, Zozo –
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grafikáit, festményeit, kisplasztikáit a tárlat után elárverezték. A bevétellel
az eSz-HíD Társulás zongorájának megvételét támogatták. A megnyitón
közreműködött a Nemmindenkiférfi zenekar és borbemutatóval a Frankos
Borház.
November 2.
„60 év 60 kép” címmel nyílt kiállítás David Rubinger Izrael-díjas fotóművész
felvételeiből a Művészetek Házában. A Bécsi Zsidómúzeum vándorkiállítása
Izrael állam 60 éves történelmét mutatja be. A ma 85 éves fotóművészt és a
tárlatot Eva Wosobe, a múzeum munkatársa mutatta be.
November 3.
33. alkalommal került sor a Művészetek Háza és a Liszt Ferenc Társaság
Szekszárdi Csoportja közös rendezésében Liszt-estjére. A XIX. század
legnagyobb magyar zeneköltőjének emlékestjén Liszt, Bach, Svendsen és
Schumann művek hangzottak el Lozsányi Tamás, Lányi Péter, Authné,
Fuchs Márta, Ágostonné Béres Kornélia, a zeneiskola tanárainak
előadásában. Puskás Janka – tanára Nagyné Mártonka Tünde – csellón adta
elő Debussy: álmodozás című darabját.
November 6.
A TM Levéltár, a TM Önkormányzat, Szekszárd MJV, PTE IGYFK,
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, IGY Megyei Könyvtár, EA Megyei
Honismeretei Egyesület közös, 39. alkalommal meghirdetett helytörténeti
pályázatának díjkiosztó ünnepségén a Tolna Megyei Levéltárban két
szekszárdi is szerepelt a díjazottak között. Balogh Attila, a Bezerédj István
Középiskola történelemtanára „Béri Balog Ádám élete és dunántúli harcai”
című pályamunkájáért első, Boda Ferenc ny. újságíró „Rálátásom a
Népújságnál bekövetkezett rendszerváltásra” című munkájáért különdíjban
részesült. A díjakat dr. Say István, a megyei művelődési bizottság vezetője
adta át, a munkákat a lektori vélemények alapján, a levéltár igazgatója, dr.
Dobos Gyula értékelte. A kiírás kezdete óta félezernél több pályamű érkezett,
amelyekből a legjobbak a levéltári kiadványokban is megjelentek.
November 12.
Benczédy József nyelvész kandidátus volt vendége az Illyés Gyula Megyei
Könyvtárnak. Ebből az alkalomból mutatták be a Gacsályi József és Kis Pál
István által a nyelvésszel „Tolnai randevú” címen készített portréfilmet. A
bemutató után tartalmas beszélgetés következett.
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November 13.
-Megjelent a Pécsi Misszalé faximile formában a Schöck Kft. kiadásában. Az
500 számozott kötet első példányát november 18-án Vatikánban a Szentatya
kapta ajándékba. Az ajándékozási ceremónián részt vett Mayer Mihály
megyéspüspök és Schöck Gyula, a Kft. vezetője.
-A pécsi egyházmegye alapításának 1000. évfordulóján megjelent az
egyházmegye monográfiájának első kötete. A tervezést, koordinálást, a
nyomdai előkészítést a szekszárdi Schöck Kft. végezte.
November 13.
„Oda van a virágos nyár” címmel rendezte meg nótaestjét, a 30 tagúra
Magyar Nótakedvelők Baráti Köre a Babits Mihály Művelődési Ház
nagyszínpadán. Az Ódor Vera vezette kör előadását Kovács János és
cigányzenekara kísérte.
November 19.
A Liszt Ferenc Zeneiskola és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár közös
szervezésében koncerttel emlékezett Joseph Haydn halálának 200.
évfordulójára.
November 19.
Hupján Attila fotográfus camera obscurával készített képeiből nyílt „Idő-fék”
címmel kiállítás az I. Béla Gimnáziumban. A megnyitót követően az alkotó
tárlatvezetést tartott.
November 20.
Megjelent dr. Gaál Zsuzsanna igazgatóhelyettesnek a „ A dzsentri születése „
című kötete, amely eredetileg a sikeres PhD értekezésnek készült. A kötetet,
amely a megyei reformkori középbirtokos nemesség átalakulását mutatja be a
neoabszolutizmus és a dualizmus korában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum
adta ki.
November 20.
A „Gemenc arcai” című fotópályázat első és harmadik díját Dán Mihály egyegy képe, a második díjat pedig Vincze László nyerte el. A beérkezett
pályamunkákból a kórház folyosó galériáján a pályázatot kiíró Természet
Jogaiért Alapítvány és a Gemenc TSE Fotóklubja rendezett kiállítást.
November 23.
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-„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész ez a vers is”. József Attila
egysorosa volt Orbán György előadói estjének címe. A színpadi eszközökkel
megfogalmazott előadásra a Német Színházban került sor. A válogatás a
költő legismertebb verseit is tartalmazta
-A Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület hagyományos kiállítását a
művelődési házban „Advent előtt” címmel rendezte meg. Acélosné Solymár
Magdolna, a klub vezetője köszöntő szavai után Liebhauser János, a megyei
könyvtár igazgatója nyitotta meg a tárlatot. A tombolajegyek eladásából
befolyt összeget az egyesület idén is jótékony célra ajánlotta fel.
-Néhai karnagyára, Gerse Józsefre emlékezett a Liszt Ferenc Pedagógus
Kórus. A gimnázium dísztermében megtartott koncerten közreműködött még
Müller Beáta és Nagy Mónika /ének/ Lányi Péter és Lozsányi Tamás
/zongora/, valamint a Garay János Gimnázium, a Garay Általános Iskola és
AMI kórusa. Konferált: Németh Judit.
November 24.
A „Zongoráért” Alapítvány koncertjén a Művészetek Házában a Liszt
Ferenc Zeneiskola tanárai és növendékei adtak koncertet. Előadásukban
többet között Mozart, Haydn, Beethoven, Bartók és Szokolay darabjait
néhány magyar népdal és jazz-zongoradarabokat hallhattunk.
November 25.
Tövisháti
Bélának,
a
Wosinsky
Múzeum
restaurátorának,
szobrászművésznek nyílt tárlata a Szent József Iskolaközpontban. A
kiállítást kollégája, dr. Balázs-Kovács Sándor főmuzeológus nyitotta meg.
November 26.
Zenés műsorral civilek emlékeztek Babits Mihály születésének évfordulóján
Babits szülőházában és a Nemzeti Borozóban.
November 28.
„Remekművek – Magángyűjtemények” címmel nyílt kiállítás a Művészetek
Házában. A tárlat különlegessége, hogy a kiállított műveket 20 szekszárdi és
Tolna megyei magángyűjtő kölcsönözte a bemutatóra. A kiállítás
létrehozásában és szponzorálásában az ART Cash Kft segített. Angyal
Mária művészettörténész megnyitó beszédében gratulált a sok magyar
remekművet felvonultató tárlathoz.

27

November 29.
„Bulizz együtt a világgal!” jelszóval a Szekszárd Városi Sportcsarnok 4
termében 50 külföldi és magyar DJ közreműködésével került sor a Pop
Királyáról Michael Jacksonról való megemlékezésre. Ezzel a diszkó
programmal Szekszárd egy globális világprogram részévé vált. Az eWORLD
ROOM elnevezésű stage-ben a weboldal kapcsolásával a világ különböző
klubjaiban zajló programokban érezték magukat a résztvevők.
November 29.
A Tücsök Zenés Színpad Grand Prix díjas lett a Budapesten megrendezett
„Starworld” országos tehetségkutató versenyen. Szólistái közül Vecsei László
Grand Prix díjat, Juhász Bence Gyermekművész díjat kapott. Első helyezést
ért el kategóriájában: Gulyás Panka Sára, Kalmár Olga, Juhász Bence,
Kövendy Eszter, Kovács Gergő, Vecsei László, Nyúl Zsófia és a Tücsök
Zenés Színpad. Második díjas lett Németh Sarolta, Málinger Anita, és a
Czövek Petra – Mádi Gábor duett. Németh Sarolta egy harmadik helyezést is
elért.
December 4-5.
„Télköszöntő” címmel nagy sikerrel, telt házak előtt mutatta be évadzáró
műsorát a Bartina Néptánc Egyesület. Mind a két esten az egyesület 8
korosztályának 300 fiatalja lépett színpadra.
December 4.
Darvas Ferenc új kötete „Utamra visszatérek” címmel Hucker Ferenc
rajzaival jelent meg
December 11.
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Kodály Zoltán
születésének 127. évfordulóján tartotta a Magyar Kórusok Napja X.
jubileumi hangversenyét. Nyitó áhítatot mondott Rácz József, a református
egyházmegye esperese. A házigazda kórus mellett a Garay Gimnázium
Leánykara, a Pécsi Református Kollégium Vegyeskara, a Paksi Városi
Vegyeskar, a bonyhádi Seven Club Singers és a dombóvári Kapos Kórus is
fellépett. A koncerten, a szerző jelenlétében, ősbemutatóként hangzott el
Tillai Aurél 25. zsoltár című alkotása. Az összkart dr. Lakner Tamás Lisztdíjas karnagy, a PTE docense vezényelte.
December 18.
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A 25 éves jubileumát ünneplő Szekszárdi Kamarazenekar Földesi Lajos
művészeti vezető irányításával adott karácsonyi koncertet a Művészetek
Házában. A műsoron Händel, Mozart, Rossini és Mendelssohn egy-egy műve
szerepelt. A koncerten Horváth István, a város polgármestere köszöntötte a
zenekart és plaketteket adott át az évforduló alkalmából. Földesi Lajos,
Borsiczky Ivánné és Orbán István, akik az együttesnek megalakulása óta
tagjai, a „Szekszárd Városért a Művészet Erejével 25 év” plakettet vette át.
December 3-22.
A szekszárdi Karácsonyváró 20 napos rendezvénysorozatán, a Garay téren
színes program várta az érdeklődőket. Többek között műsort adott a Tücsök
Zenés Színpad, a Magyar Nótakedvelők Baráti Köre, a PAD Irodalmi
Egyesület, az Ifjú Szív Német Nemzetiségi Táncegyüttes, s bemutatkoztak a
város óvodái és általános iskolái. A fentieken kívül gazdag programok
zajlottak a kulturális, művelődési és iskolai intézmények falai között is.
December 22.
A Szekszárdi Madrigálkórus karácsonyi koncertjét „Korok és karácsonyok” a
Luther téri evangélikus templomban tartotta. Jobbágy Valér karnagy
Richafort, Morales, Palestrina, Praetorius, Schütz, Poulenc, Liszt Ferenc,
Csemiczky Miklós, Orbán György és Farkas Ferenc műveit vezényelte.
Az év folyamán az Sz+C Stúdió Kft. vitrin tárlatában Reil Jakabné
textilművész, Németh István képzőművész, Gyulainé Nagy Márta foltvarró
kiállításai voltak megtekinthetők.
-A Kondor Tamás a József Attila szavalóversenyen I., Fritz Gergely II.,
ugyanő a XX. Illyés Gyula szavalóversenyen harmadik helyezést szerzett. Az
I. Béla Gimnázium diákjait a versenyre Mikóné Csősz Judit és Kis Pál
István készítette fel.

29

V. Nemzetközi kapcsolatok
1. Bezons
Április 3-8.
a szekszárdi Kadarka Futóklub tagjai a Bezons-i Testvérvárosi Bizottság
segítségével és támogatásával vettek részt a párizsi maratoni futóversenyen.
A kiutazó 20 fős delegáció tagjait fogadta Bezons város vezetősége.
Május
Bezons-ban a hagyományos Pünkösdi Tornán a 2. sz. Általános Iskola
labdarúgói ezúttal is sikerrel szerepeltek, több győzelmet arattak.
Szeptember 8-12.
A 2008. évi szekszárdi program viszonzásául ifjúsági középiskolás lányokból
álló kosárlabda-csapat látogatott Bezons-ba, ahol több mérkőzést játszott
helyi csapatokkal, valamint a helyi testvérvárosi bizottság által szervezett
programokon vett részt.
November 19-22
Marcel Prigent testvérvárosi bizottsági elnök vezetésével delegáció látogatott
városunkba. Az első napon budapesti városnézés után a szekszárdi baráti
társaság és a meghívott szekszárdi egyesületek, intézmények és szervezetek
vezetőségével közösen dolgozták ki a 2010–2011-es években megvalósítani
kívánt programok tervezetét. A vendégek ezt követően részt vettek a
szekszárdi baráti társaság által szervezett francia esten, melyen a szekszárdi
Tücsök Zenés Színpad műsorát láthatták és Kovács János mesterszakács
francia ételekből összeállított menüjét kóstolhatták meg. November 21-én a
szekszárdi Sportcsarnok igazgatójával és a Deutsche Bühne vezetőségével
folytattak megbeszéléseket a következő évek együttműködéséről, illetve részt
vettek a Császár József egykori tanácselnök emlékére emelt emléktábla
avatóünnepségén a Bezons-parkban.
2. Bietigheim-Bissingen
Január 3-5.
A Spillmann közlekedési és turisztikai vállalat meghívására városunk újra
részt vett a bietigheimi Kronenzentrumban szervezett nemzetközi turisztikai
kiállításon. A Fetzer Róbert, dr. Bodor Adrienn (PTE IGYFK) és Berlinger
Attila alkotta delegáció a kiállításon a Szekszárd és térségének turisztikai

30

látványosságait és a jubileumi év programjait népszerűsítette. A kétnapos
kiállítás alatt a magyar stand nagy sikert aratott és a látogatók közül sokan
jelezték részvételi szándékukat a 2009. júniusi jubileumi szekszárdi
társasutazásra.
Március
A ludwigsburgi kórház ebben az évben a Mérey utcai Idősek Otthonának
ajándékozott 5 kórházi ágyat és a hozzá tartozó felszerelést.
Április 16-19.
Bietigheim-Bissingen városa által szervezett 20 éves jubileumi ünnepségen
Szekszárdról Horváth István polgármester vezetésével egy közel 40 fős
delegáció vett részt. Ebben helyet kaptak önkormányzati képviselők,
cégvezetők ,a hivatali vezetők mellett a két évtizedes kapcsolatok ápolásában
aktív szerepet vállaló szervezetek és intézmények képviselői is. A szekszárdi
vendégeket Bietigheim város vezetősége a Hotel Schiller borpincéjében tartott
ünnepi fogadáson köszöntötte, másnap pedig Stuttgart nevezetességeivel
ismerkedhettek meg. Péntek este a régió egyik legnagyobb pincészetében
tartottak borbemutatót a Felsengarten pincészet szakemberei, amely után
Módos Ernő, a szekszárdi borászok képviseletében a szekszárdi borvidék
néhány jeles borát mutatta be a vendégeknek. Szombaton Bietigheim
városának főterén egy magyar piacot rendeztek be a vendéglátók, ahol
Szekszárd és térségének jellegzetes termékeit vásárolhatták meg az
érdeklődők, illetve több száz vendég kóstolta meg a Kovács János és Sill
Attila mesterszakácsok által készített magyaros ételeket. A programot a
Bartina néptáncegyüttes tagjai színesítették fellépésükkel, illetve a
Spillmann utazási iroda szervezésében kedvezményes utazást nyerhettek a
szerencsések a júniusi szekszárdi buszos utazásra. Este a Kronenzentrum
dísztermében zajlott a testvérvárosi szerződés megújítására szervezett
ünnepség, amelyre közel 300 vendég kapott meghívást.
Május 2.
A III. Domaine Gróf Zichy Nemzetközi Futóversenyen rajthoz álló 4
bietigheimi fiatal atléta sikeresen szerepelt a versenyen és a mezőny első
felében végzett.
Május 6.
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan
segélyszállítmány érkezett szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A

31

több mint 300 csomag ruhaneműt, játékot, könyvet és egyéb használati cikket
a Szociális Iroda, a Családsegítő Központ, a Szent Erzsébet Caritas
Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoport részére
adományozta német testvérvárosunk.
Május 2.
Bietigheim-Bissingenből Szekszárdra látogatott az ottani zeneiskola 60 fős
fúvós együttese. A vendégeket gazdag programmal várta a zeneiskola.
Június 26-29.
Szekszárd adott otthont a 20 éves jubileumi ünnepségnek. BietigheimBissingen városából Jürgen Kessing főpolgármester vezetésével egy 40 fős
önkormányzati delegáció mellett a Spillmann utazási iroda és a Szekszárdi
Turisztikai Kft. közös szervezésében egy 35 fős turistacsoport is részt vett az
ünnepi eseményeken, illetve az azt övező 5 napos magyarországi
turistaprogramon. A nagyszámú német vendégcsoport a Garay János
Gimnázium dísztermében tartott jubileumi ünnepségen kívül részt vett a
Szent László-napok programjain és a Szekszárdi Bor és Pörkölt ünnepén.
Vasárnap a zeneiskolában tartott ünnepi műsor után a Szekszárdi Német
Önkormányzat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. közreműködésével látta
vendégül a delegációt a Szent István Házban. A vendégek elutazásuk előtt
egy egész napos budapesti városnézésen és dunai hajóprogramon keresztül
ismerkedhettek meg a főváros főbb nevezetességeivel.
Július 13-19.
Bietigheim városa 5 szekszárdi középiskolás diákot hívott meg az
UNESCOWelt-Jugend-Festival programjaira. A résztvevők az amerikai,
angol és francia testvérvárosokból érkező fiatalokkal együtt a klímaváltozás
és a jövőbeni energiagazdálkodás témakörében neves előadóktól angol és
német nyelvű előadásokat hallgathattak és munkacsoportos foglalkozások
keretében ismerkedtek meg az időszerű témákkal.
Augusztus 29. – szeptember 2.
A Pferdemarkt-ra (majd a december 10-20 közötti karácsonyi vásárra is) a
nagysikerű szekszárdi jubileumi ünnepségnek köszönhetően meghívást kaptak
a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. munkatársai, akik egy helyi vállalkozó
éttermében a városi ünnepség alatt magyar éttermet rendeztek be. A 4 nap
során a vendégek jellegzetes magyar ételeket és italokat kóstolhattak és
ismerkedhettek a városunk és térségünk nyújtotta turisztikai látnivalókkal. A
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magyar kínálatot a már hosszú évek óta meghívott szíjgyártó mester, Nepp
Dénes termékei is növelték, aki saját standon mutatta be díjnyertes és kiváló
minőségű lószerszámait.
Október 28-29.
A PTE IGYFK által rendezett nemzetközi turisztikai konferencián – a
tavalyi évhez hasonlóan – újra előadást tartott Bülent Menekse, a
bietigheimi Spillmann utazási és turisztikai cég ügyvezetője, valamint Eric
Reiter, Bietigheim városának turisztikai vezetője. A szakemberek tárgyalást
folytattak a főiskola vezetőségével a kialakult kapcsolatok folytatásáról és
felajánlottak gyakorlati helyeket a turisztikai szakos hallgatók számára.
3. Downpatrick
Február
Downpatrick városa februárban egy élethossziglan tartó tanulást előtérbe
helyező Grundtvig-pályázatot nyújtott be Brüsszelbe, amelyben Szekszárd
városa is partnerséget vállalt. A 2010-2012 között megvalósítandó projektek
között több olyan konferencia és szakmai fórum szerepel, amely szekszárdi és
észak-ír szervezetek kapcsolatfelvételét segítheti.
Március 15-18.
Az észak-ír testvérvárosunk legnagyobb városi ünnepére, a St. Patrick
fesztiválra Szekszárd önkormányzata is meghívást kapott. Nemzeti
ünnepünkkel való egybeesés miatt Szekszárdot dr. Madarassy Ágnes elnök és
a Szekszárd-Downpatrick civil egyesület tagjai képviselték.
Szeptember
A Szüreti Napok programjaira az észak-ír testvérvárosból is érkezett egy 8
tagú önkormányzati és civil szervezetek vezetőiből álló delegáció. A
küldöttséget Jack McIllheron képviselő és John Noble elnök vezette és helyet
kaptak benne a hivatal szakemberei is.
4. Facsád
Február
Az országgyűlési képviselőnek választott Dorel Covaci facsádi polgármester
helyett Marcel Avram tanár lett romániai partnervárosunk új polgármestere..
Augusztus 14-16.
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A Facsádi Napok keretében a bunyaszekszárdi emléknap is megrendezésre
került. Szekszárdot a programokon Ács Rezső alpolgármester, dr. Tóth Gyula,
Kővári László és Tóthi János önkormányzati képviselők, valamint a
Szekszárd-Lugos-Facsádi Baráti Társaság és a Szekszárdi Rotary Club
elnökségi tagjai képviselték. Városunk delegációja a bunyaszekszárdi
emlékünnepség keretében avatta fel azt a kopjafát, melyet Tóthi János
képviselő kezdeményezésére, szekszárdi adományokból, Törő György
készített.
Szeptember
A Szüreti Napok programjain ebben az évben is részt vettek facsádi
vendégek. A Marcel Avram polgármester és Vasile Sita alpolgármester által
vezette delegációt a városházán Horváth István polgármester köszöntötte a
szombat délelőtti polgármesteri fogadáson, vasárnap a Szekszárd-LugosFacsád Baráti Társaság látta vendégül a delegációt és egyeztetett a
következő évi programokról.
5. Lugos
Február 27.
Francisc Boldea polgármester és Pozsár József képviselő, a lugosi RMDSZ
vezetője tett rövid látogatást városunkban, melynek során megbeszélést
folytattak Kaczián Jánossal, a Szekszárd-Lugos-Facsád Baráti Társaság
elnökével a következő időszak testvérvárosi programjairól.
Május 16.
Hatodszor rendezték meg a Szombati Szabó István költő, lelkipásztor
emlékére szervezett nemzetközi szavalóversenyt. Szekszárd városa a korábbi
évekhez hasonlóan Mester Lajosné tanárnő vezetésével több középiskolás
diákkal képviseltette magát a versenyen, ahonnan előkelő helyezésekkel
térhettek haza.
Szeptember 1.
15 lugosi képzőművész munkáiból nyitott meg rangos kiállítást Csillagné
Szántó Polixéna a művelődési bizottság elnöke a Babits Mihály Művelődési
Házban, amely alkalomból 5 tagú művész delegációt fogadott az
egyesületként bejegyzett baráti társaság.
Szeptember 18-20.
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A Szüreti Napok programjaira Lugosról ezúttal Francis Boldea polgármester
és Pozsár József, az RMDSZ elnöke vezette a delegációt, melyben
önkormányzati képviselők is helyet kaptak. Vasárnap a Szekszárd-LugosFacsád Baráti Társaság látta vendégül a delegációt és megbeszélést
folytattak a következő évek programjáról.
6. Óbecse
Az előző évben megalakult Potisje-Óbecse kommunális szolgáltató vegyes
vállalat, melyben a szekszárdi Alisca Terra Kft. 49%-os részesedéssel és a
menedzsment jogok birtoklásával rendelkezik, tovább folytatta terjeszkedését
a vajdasági szolgáltató piacon.
Március
Szekszárd város a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan ezúttal is támogatói
nyilatkozatot bocsátott ki az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör
részére a 2009 nyarán megrendezett nyári honismereti táborhoz, amelyre több
magyar városból érkező diák is meghívást kapott.
Szeptember
A Szüreti Napok programjain Knézi Péter polgármester vezetésével egy
háromtagú önkormányzati delegáció vett részt.
7. Ravenna
Február
Ravenna város kezdeményezésére Szekszárd partnerséget vállalt egy, az
elhanyagolt közterületek helyreállítását, átmeneti és állandó zöld területek
tervezését előtérbe helyező európai uniós pályázatban, amelynek létrejötte
sikeres pályázás esetén 2010-2013. között valósulhat meg.
Július
A korábbi sikeres fellépésnek köszönhetően ebben az évben is meghívást
kapott a Szekszárdi Junior Stars egy ravennai fellépésre. A szekszárdi
fiatalok ezúttal is hatalmas sikert arattak műsorukkal, és a szervezők
ígéretet tettek a következő években való újabb meghívásra is.
8. Tornio
Június 11.
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Jari Vilén nagykövet vezetésével egy 4 tagú nagykövetségi delegáció tett
látogatást Szekszárdon és folytatott tárgyalásokat Horváth István
polgármesterrel és az ITD Hungary szekszárdi irodavezetőjével. Jari Vilén
szorgalmazta a torniói kapcsolatok felújítását és személyes segítségét is
felajánlotta ezen a téren. A nagykövetet a városházán több Szekszárdra
betelepült finn vállalkozó is várta, akik a megbeszélés során szintén
felajánlották támogatásukat a finn-magyar kapcsolatok erősítésében.
Szeptember
Raimo Ronkainnen polgármester és Pekka Pelttari képviselő-testületi elnök
vezetésével egy 4 tagú delegáció látogatott el Szekszárdra a Szüreti Napok
rendezvényeire. A vendégek Horváth István polgármesterrel folytattak
megbeszélést és tájékozódtak a város fejlesztési terveiről és jövőbeni
beruházásairól. Délután a PTE IGYFK vezetősége látta vendégül a
delegációt és tartott bemutatót a főiskolán folyó képzésekről. A vendégek
meghívták Fusz György főigazgatót szakmai látogatásra, amelynek során a
torniói főiskola vezetőségével a jövőbeni együttműködésről állapodhatnak
meg.
November 25-28.
A Horváth István polgármester által vezetett szekszárdi delegáció több ipari
létesítményt és vállalkozást is megtekintett, Fusz György főigazgató pedig a
torniói főiskolán folyó képzésekkel ismerkedett. Az egyeztetések során több
jövőbeni program (finn-magyar esték, ipari parkok, vállalkozások
együttműködése, turisztikai és borbemutatók Tornióban, főiskolai
csereprogramok pályázati források segítségével) lehetősége körvonalazódott.
9. Waregem
Május 2.
A waregemi magyar estek után először rendeztek Szekszárdon hangulatos
belga estet. A program megvalósítására Waregem városából 30 vendég
érkezett Szekszárdra és szállította városunkba a kiváló belga söröket és az
ételek elkészítéséhez szükséges eszközöket. A Baka István Általános
Iskolában rendezett eseményre 300 meghívott érkezett, ahol az est folyamán
a belga vendégek által elkészített ételeket és kiváló söröket kóstolhattak. A
nagyszerű hangulatú estén a Szekszárdi Tücsök Zenés Színpad fellépése után
a belga vendégek zenés műsora következett és a sikeres rendezvény után a
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felek megállapodtak az egymás testvérvárosaiban való bemutatkozás
folytatásában.
augusztus 29-szeptember 2.
Belga testvérvárosunk legnagyobb ünnepén, a Waregem Koerse nemzetközi
lóversenyen dr. Hadházy Ákos, dr. Tóth Gyula és Horváth Jánosné
önkormányzati képviselők vettek részt az eseményeken. Két nappal korábban
az Alisca-Szekszárd-Waregem Baráti Társaság 18 tagja érkezett meg
Waregembe, hogy a kétévenként megrendezendő Magyar Napot előkészítse és
lebonyolítsa. A Magyar Est bevételeiből belga testvérvárosunk minden
második évben mintegy 50 hátrányos helyzetű gyermeket lát vendégül a
Szivárvány Iskola és a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság diákjai
közül, akiknek a kiutazására 2010-ben kerülhet sor. A jó hangulatú program
mellett a kiutazó Baráti Társaság vezetősége dr. Sólyom Bódog elnök
vezetésével folytatott tárgyalásokat a következő időszak programjairól,
illetve az iskolai együttműködések lehetőségéről (Szent László Középiskola,
zeneiskola)
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VI. Egészségügy
Január-december
A szekszárdi szülészeten 2009-ben 1348 kisbabát segítettek világra.
Január 15. és 17.
Vészesen megcsappant a vérkészlet, ezért két rendkívüli véradó napot
szervezett a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete.
Január 20.
Az UniCredit Bank szekszárdi fiókjának támogatásával a Véradó Állomás
bútorait újakra cserélhették
Január 22.
Cégek ajándékaként 2 db infúziós pumpához jutott a Balassa János Megyei
Kórház gyermekosztálya.
Február 4.
3 megyét ellátó Neuropathia Centrum nyílt a kórházban a cukorbetegek
komplex kezelésére.
Február 22.
Szekszárd város 45 és 60 év közötti polgárainak szív- és érrendszeri
megbetegedés-veszélyeztetettségéről készített felmérést a CORA Kiemelten
Közhasznú Alapítvány.
Március 25.
A Balassa János kórház sürgősségi osztályának fejlesztésére közel 500 millió
forintot nyert egy pályázaton.
Május 8.
Az Ápolók nemzetközi napján a Balassa János kórház főigazgatói
dicséretében részesült Szvoboda Péterné ápoló, Brisching Mártonné és
Kovács Attiláné szakasszisztens, Pilisi Sándorné általános asszisztens és
Lantos Mária szülésznő. A Magyar Ápolási Egyesület elismerését vehette át
Kántor Szilvia diplomás ápoló és Fejkóné Garamvölgyi Mária
szakasszisztens.
Július
„Fény és árnyék” címmel Tarján Iván fotóiból rendeztek kiállítást a megyei
kórház igazgatóságának folyosógalériáján. A képek szervátültetések
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mozzanatait és a műtétet követően a gyógyult emberek mindennapjait
mutatták be.
-A kórház gyermekosztályát a nyári szünidő két hetére táborrá rendezték át.
A pécsi székhelyű Mosolygó Kórház Alapítvány támogatásával, helyi orvosok
és nővérek közreműködésével ötnapos ducitábort, majd az asztmás gyerekek
táborát szervezték meg. A programok célja az egészséges életmód kialakítása
volt.
Szeptember 26.
A kórház számára gyűjtöttek a szekszárdiak a Richter Gedeon gyógyszercég
által szervezett „Egészségváros” programsorozat keretében. A Garay téri
egész napos rendezvényen – szűrővizsgálatok, tanácsadások, előadások –
több mint háromezren vettek részt. Így a Richter program keretében
felajánlott 2 millió forintos alapadományt a szekszárdiak 4 531 900 forintra
bővítették, amely összeget a nap végén dr. Muth Lajos főigazgató vett át.
Október 16.
A Hospice Világnap alkalmából az országos Méltóság Mezeje elnevezésű
mozgalomhoz csatlakozva rendezett programot a szekszárdi „Méltósággal az
út végén” Hospice Alapítvány kuratóriuma. A nap jelképes nárciszültetéssel
és emelkedett hangulatú hangversennyel ért véget.
Október 10.
A Balassa-napi ünnepségeken a kórház régi főbejáratánál újra helyére került
a korábban méltatlanul eltávolított dr. Pesthy Pál, egykori igazságügyi
miniszter, országgyűlési képviselő, illetve dr. Vass József egykori népjóléti és
munkaügyi miniszter mellszobra, mindketten jelentős szerepet játszottak a
kórház bővítésében, amelyért Szekszárd város díszpolgárai lettek. A
tudományos előadások után dr. Muth Lajos főigazgató kitüntetéseket,
valamint főorvosi és adjunktusi kinevezéseket adott át. A kórház által
alapított Balassa-díjban 25-en részesültek. Sor került a kórház új orvosainak
és rezidenseinek bemutatására is.
November 16-20.
Egészség-hetet rendeztek a Babits Mihály Művelődési Házban, amelynek
keretében az egészséges életmód, az egészségre nevelés témakörében
hangzottak el előadások.
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Megalakult a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Csoportja 34 taggal. A
szervezet elnökének Szikla Józsefet, szakmai vezetőjének dr. Kaszás Zsolt
orr-fül-gége szakorvost választották. A tagok sorába lépett Horváth István
polgármester is.
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VII. Civil szervezetek
Január 8.
Az egy évtizede működő Vállalkozói Szalon idei első vendége dr. Csaba
László közgazdász volt, aki a 2008. év őszén kirobbant nemzetközi pénzügyi
válság hazánkra kivetíthető hatásait vette számba.
Január 24.
Tizedik, jubileumi bálját tartotta az Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú
Egyesület, amelyen Bíró László püspök, az egyesület szellemi atyja és egyik
alapítója előadást tartott.
Január 22.
Szekszárdi alapszervezetének alakuló ülését tartotta a Rákóczi Szövetség a
gimnáziumban. A civil szerveződés fő tevékenysége a diákkapcsolatok
ápolása határon innen és túl.
Február 7.
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Közhasznú Egyesülete hagyományőrző
bált rendezett.
Február 21.
Az Alisca Borrend bálját tartották a főiskola aulájában.
Február 24.
Jó hangulatú farsangi bált rendezett az Újvárosi Római Katolikus
Társaskör.
Február 27-November 27.
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület egész éves
munkájában hangsúlyos szerepet kapott az „Esték a kórház kápolnáért”
rendezvénysorozat.
-A Gárdonyi Kórus Naszladi Judit vezetésével, a Garay János Gimnázium
kórusa Hepp Attila vezetésével, a Mondschein Német Nemzetiségi kórus
Molnár Márta vezetésével, a Tücsök Zenés Színpad Béresné Kollár Éva
vezetésével adott jótékonysági műsort a Garay gimnázium dísztermében. Az
érsekcsanádi Összhang kórus a belvárosi templomban szerepelt.
- A Bárka Képzőművészeti Szalon a kápolna felújítás támogatására
ajándékba adott alkotásait először kamara kiállításokon a Garay János
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Gimnáziumban, a Szent József Katolikus Általános Iskolában, a VölgységHegyhát Takarékszövetkezet szekszárdi fiókjában mutatták be
-Jótékony célú kiállításokon mutatkozott be az ART ’999 Tolna Megyei
Képző- és Iparművészeti Egyesület. Az éves programnak számos
közreműködője volt: Ékes László, Heilmann Józsefné, dr. Méry Éva,
Kubanek Miklós, Orbán György, Gárdonyi kvartett, Pecze -, Parrag család.
Március 15.
„Feldobogott szívvel élt akkor a nemzet” címmel tartott előadást Kaczián
János, a Honismereti Egyesület elnöke a Nők Szekszárdért Közhasznú
Egyesületben.
Március 19.
„Sokszínű és befogadó munkahelyekért” programot indított a Kék Madár
Alapítvány az országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán nyert
támogatással.
Március 24.
A Rotary Club Szekszárd az elmúlt 5 évben összesen 1 millió forinttal
támogatta a 14 önkéntessel működő „Méltósággal az út végén” Hospice
Alapítványt.
Április 22
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör meghívására dr.
Korzenszky Richárd bencés perjel „Vallás, vallásosság, értékválság
Magyarországon címmel tartott nagysikerű előadást a zsúfolásig telt Szent
István házban.
Május 7.
Szőlő-SZEM mozgalom indult a szőlőterületek és építmények védelmére a
megyeszékhelyen.
Május 20-22.
Az Esélyek Háza adott otthont a Születés hete szekszárdi rendezvényeinek.
Június 4.
7. éve rendeznek városunkban az Önkéntesek Napja alkalmából Hála Gálát.
A civilek döntése alapján 2009-ben Szomjú György-díjat kapott Zádor
Béláné a Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Központ Nyugdíjas Tagozata
vezetője és a Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület.
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Június 30.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, csatlakozva az EU
élelmiszerprogramhoz, két alkalommal mintegy 2,5 millió forint értékben
(december 9-én is) osztott ki élelmiszercsomagot a rászorulóknak. A civil
szervezetek részvételét és az adományosztást Horváth Jánosné képviselő
koordinálta.
Július 18.
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör aratócsapata (kaszás,
marokszedő, kévekötő, kötélterítő, vízhordó) Sióagárdon, a nemzetközi
versenyen 16 csapat közül a legjobb magyar vendégcsapat címet kapta. A
száz éves szervezet az év során többtucat rendezvénnyel ünnepelte meg a
jeles eseményt.
Augusztus 17.
Az önkormányzat anyagi segítségével, de főként a tagság hozzájárulásával
újították fel a Szekszárd-Újvárosi Katolikus Társaskör Szent István házát.
Az újjá varázsolt épületet Garadnai Balázs püspöki helynök áldotta meg és
szentelte fel.
Szeptember 17.
Autó szegény napot tartottak a Zöldtárs Alapítvány szervezésében. Ebből az
alkalomból a Szekszárd-Őcsény-Szekszárd kerékpár túrán közel 200 kerekes
– többségében iskolás – vett részt. Ezen a napon a Gemenc Volán jóvoltából
a város helyi járatain ingyen utazhatott mindenki.
Szeptember 17.
A Szüreti Napok Társrendezvényeként a közelmúltban alakult Szőlő-SZEM
Mozgalom és a Szőlő-SZEM Őrség tartott tájékoztató jellegű találkozót az
önkormányzat dísztermében. A találkozón a vagyonvédelmi jogi
szabályozásról, a kistérségi összefogás szükségességéről, a már létrejött
őrzőközpontok működéséről tanácskoztak. Célként jelölték meg a hálózat
önkéntes tanya tulajdonosokkal, szőlősgazdákkal való bővítését. Az év során
több rendezvényt tartottak aktuális feladatok megbeszélésére.
Szeptember 18.
-Több órás ének, zenei műsorral zárult a Garay téren már negyedik
alkalommal megrendezett „Szeretet lángja” rendezvénysorozat. Az idei
szervező a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete volt. A
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délutánon fogyatékkal élő és ép társaik léptek színpadra. Záró jelenetként
250 piros lufi emelkedett a magasba, látványosan hirdetve egymás kölcsönös
elfogadását és megbecsülését.
-A társadalom széles rétegeit érintő szolgáltatást indított útjára az Egyenlő
Bánásmód Hatóság. A diszkrimináció elleni küzdelem jegyében, uniós
támogatással induló tevékenységet a megyében dr. Burrat Husam ügyvéd
látja el, aki a szekszárdi Esélyek Házában heti rendszerességgel tartja
fogadóóráit.
Szeptember 21-27.
Állampolgári Részvétel Hetét rendezte meg a Civil Szolgáltató Központ, a
Szekszárdi Civil Kerekasztal, a Közösségi Kezdeményezéseket Támogató
Hálózat és a Szekszárdi MJV Önkormányzata. A programban „Ha én
képviselő lennék” címmel párbeszédre került sor főiskolás fiatalok és a városi
képviselők között. A HÉT egyik kiemelt eseménye volt a MÁV ZRT, a
Mentálhigiénés Műhely és a Szekszárdi Civil Kerekasztal megállapodása
értelmében, a vasúti pályaudvaron kialakított „Állomás Civil Közösségei Tér”
felavatása, és használatba vétele. A „Szabad tér- szabad vélemény”
interaktív közösségi rendezvény keretében a város polgárai üzenhettek a jelen
és a jövő politikusainak. Ekkor került sor a második alkalommal meghirdetett
„Az év képviselője – 2009. Szekszárd” cím átadására. A Szekszárd –
Újvárosi Katolikus Társaskör tagjai egy emberként támogatták
választókörzetük képviselőjét, Horváth Jánosnét, aki a díjat Dér
Miklósnétól, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnökétől vette át.
Szeptember 27.
Több mint ötven pavilont, sátrat állítottak fel a Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet parkjában, a már
hatodik alkalommal megrendezett Tolna Megyei Lobbi Találkozó alkalmából.
A mintegy 65o résztvevővel zajló program jó hangulatú volt.
Szeptember 29.
„Törődés napja” jótékonysági program keretében a Budapest Bank szekszárdi
fiókjának munkatársai a szülők, óvónők és a Szekszárdi Nyugdíjasok
Egyesülete tagjainak segítségével, önkéntes munkával újították fel a BajcsyZsilinszky utcai óvoda kertjét.
Október 1.
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Szekszárdra érkezett a Zöld Kréta roadshow, amely az ÖKO-Pannon KHt.
Hulladékok újrahasznosítását bemutató kreatív kiállításához csatlakozva
járja az országot. A gyerekek a hónap interaktív játékaival ismerkedtek, a
pedagógusok előadásokat hallgattak a zöldtárca környezet nevelési
programjairól.
Október12-16.
-A 19. Pszichológiai Kultúra Hetét rendezte meg a Mentálhigiénés Műhely.
Az előadások témája a „siker” volt. A Liszt Ferenc Zeneiskola nagytermében
Domschitz Mátyás, kommunikációs kutató, dr. Koltai Mária pszichiáter és
Sörös Ildikó pszichológus járta körül más-más szempontból a megadott témát.
-A Szekszárdi Nőegylet Egyesület a városhoz rokoni szálakkal kötődő és az
egyesülettel hosszú évek óta kapcsolatban álló Melocco Miklós Kossuth-díjas
szobrászművészt tiszteletbeli titkárává választotta.
November 11.
A Márton napi újbor és a Kadarka ünnepét rendezte meg a Dicenty Dezső
Kertbarát Kör, a Szekszárdi Hegyközség és az Alisca Borrend. A belvárosi
katolikus templomban, ahol Mayer Mihály megyéspüspök celebrált misét,
ökumenikus újborszentelés következett. A jelenlévők kiválónak minősítették
megízlelt borokat.
November 26.
A Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület és a Társadalmi Szervezetek
Tolna Megyei Szövetsége „Verssel, Prózával Babits emlékére” címmel a
múzeum könyvtárában szervezett rendezvényére a megye számos településéről
is érkeztek szereplők és hallgatók.
-Ugyanezen a napon az egyesület a Babits Mihály Általános Iskolával
közösen a Babits szobornál tartott megemlékezést. 126 mécses
meggyújtásával emlékeztették a járókelőket a költő születésének
évfordulójára. A Babits Mihály Általános Iskola által a város iskoláinak
szervezett szavalóversenyen A Nők Szekszárdért Közhasznú Egyesület két
kategóriában adott át különdíjat.
December 11.
-Mattioni Eszter nevét viselő Hölgy Klub alakult a vármegyeházán a
festőművész alkotásait bemutató kiállító teremben. Az új egyesület elnöke
Kővári Ildikó lett, aki jótékonysági terveikről is beszélt. Az első ilyen jellegű
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estjüket a Művészetek Házában tartották, ahol borárverésből befolyt
összeget dr. Harangi Ferenc osztályvezető főorvosnak adták át. A szekszárdi
borászok 25 tétel felajánlásával járultak hozzá az eseményhez. Az árverést
Borbás Mária, a Hír TV munkatársa vezette.
-A Fiatalok Tolnában Tolnáért Egyesület tagjai 60 gyergyószárhegyi fiatal
részére állítottak össze ajándékcsomagot, amelyet személyesen vittek el és
adták át a rászorultaknak.
Háromezer család kapott ajándékcsomagot karácsony előtt Szekszárdon. A
városi önkormányzat – amely 1 millió forinttal önmaga is támogató volt –
koordinálta az adománygyűjtést. A város élelmiszerláncai adományaiból, a
gyártó,- és kereskedő cégek felajánlásaiból még 4 millió forint gyűlt össze. Az
adományok 15 civil szervezet segítségével jutottak el a rászorulókhoz.
-

-

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány tevékenységét önkéntes segítő
munkatársakkal végzi, akik rendszeresen és önzetlenül dolgoznak azért, hogy
a szegénység, az öregség és a magány kezelését minél magasabb szinten
biztosítsák. A RÉV szolgálat célja szenvedélybetegek minél szélesebb körben
való elérése, motiváció felkeltése, az életmód, életvitel váltásának ösztönzése,
a változás elindítása, segítése, a szerhasználatnak, valamint járulékos
ártalmainak csökkentése.
-Az 1997-ben alakult szekszárdi Kék Madár Alapítvány speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokkal segíti a fogyatékossággal élőket Tolna megyében –
hogy a társadalom hasznos megbecsült tagjává válhassanak. Ennek érdekében
működteti társadalmi vállalkozását az Ízlelő Családbarát Éttermet, amely
2009-ben elnyerte a NESsT-Citi kiemelkedő társadalmi vállalkozás díját.
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VIII. Nemzetiségek, etnikai kisebbségek
Február 19.
Megtartotta hagyományos műsoros svábbálját a Dienes Valéria Általános
Iskola Grundschule közössége.
Május 29 – június 1.
Csapra verték az első söröshordót, amivel kezdetét vette a XIX. Szekszárdi
Pünkösdi Fesztivál, amely óriási hazai és nemzetközi érdeklődés mellett 5
napon át zajlott Szekszárdon, kulturális és szórakoztató programok
sokaságával örvendeztetve meg a közönséget.
Szeptember18.
A szekszárdi Mondschein Német Nemzetiségi Kórus – karnagy Hauser Beáta
– vendégeként mutatkozott be közös műsorban a Szent Lászl-napok
keretében az alábbi hat együttes: a felsőgallai, a hőgyészi, a kakasdi, a
taksonyi, a zombai és a zsámbéki német nemzetiségi kórus mellett a Német
Színház művészei és a Wunderland Kindergarten Regenbogen tánccsoport
adott sikeres műsort a Garay téri színpadon.
Szeptember 17.
A magyarországi Német Színház bemutatta Heinrich von Kleist szatirikus
komédiáját, „Az eltört korsót”, főszerepeiben Lena Stamm, Gregor von Holt
és Doris Buchrucker mutatkozott be.
Kispályás labdarugó-torna, főzőverseny és igényes folklór műsor volt a
programja a szekszárdi kezdeményezésű 18. Országos Roma Napnak.
December 5.
Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker? című drámáját mutatta be a
Magyarországi Német Színház Florian Gabriel Ionescu rendezésében. A 80
éves szerző e legnépszerűbb darabjának eddig a világ minden táján összesen
50 bemutatója volt. A szekszárdi előadásról elismerően nyilatkozott.
December 13.
Gálaestet rendezett a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület és a
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat a Nemzetközi Kisebbségek
Napja alkalmából. Ezen az esten vehette át a német hagyományok ápolásáért
az Ungarndeutscher Nachwunchs díjat Pusztai Petra, a Baka István
Általános Iskola és Hammer Angéla a Dienes Valéria Általános Iskola
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Grundschule diákja. A gálaműsorban a város német nemzetiségi együttesei
léptek fel a művelődési központ színháztermében.
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IX. Egyházak
Január 19-24.
Ökumenikus imahetet tartottak Szekszárd templomaiban városunk
lelkészeinek szolgálatával.
Május 2-7.
A hollandiai Ede városának kórusa adott koncertet a lutheránus templomban
Dick Troost orgonista-karnagy vezényletével. A két gyülekezet közötti
testvérkapcsolat több mint 40 éves múltra tekint vissza.
Május 7-10.
A szekszárdi református gyülekezetben evangelizációs alkalmakat tartottak
vendég igehirdetők meghívásával.
Május 24.
A belvárosi római katolikus templomban került sor Bíró László püspök
jubileumi (pappá szentelésének 35., püspökké szentelésének 15. évfordulója
alkalmából) miséjére.
Június 26.
1000 éves a Pécsi Egyházmegye címmel egyháztörténeti konferencia nyitotta
meg a Szent László-napok programsorozatát. A rendezvény fővédnöke Mayer
Mihály pécsi megyéspüspök volt.
Július
Jánosban és Pálban eleink a tisztesség, az egyenesség eszméjét látták, fogalmazott Bacsmai László katolikus plébános azon a szentmisén, amelyet a
társadalmi összefogással felújítás alatt lévő kórházi kápolnában tartottak a
Szent László-napok alkalmával. Bíró László püspök a kápolna történetétől
tartott előadást. Bacsmai László az adakozók további segítségét kérte. E cél
érdekében az év folyamán több jótékonysági kiállítást és zenés rendezvényt
tartottak.
Augusztus 18.
„Ezeréves egyházmegye” címmel a Szent István-napok keretében a városháza
dísztermében rendezett konferencián Kovács Zoltán levéltáros, Fazekas
Orsolya, az egyházmegye kommunikációs referense, dr. Sümegi József, a
bátaszéki II. Géza Gimnázium igazgatója tartott előadást. Hajdan volt
egyházi építményekről, templomi építkezésekről, vallási szokásokról, korábbi
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korok embereinek életviteléről, egyháztörténeti kutatásokról hallhattak az
érdeklődők.
Szeptember 5.
Kisboldogasszony napján meghitt istentisztelet és búcsú volt a Remete
Kápolnánál, Szűz Mária születésének ünnepén. „Szép látnunk, hogy a
kápolna nemcsak kívülről és belülről újult meg közadakozásból az évek során,
hanem ahhoz való kötődésünk is egyre nagyobb – mondta szentbeszédében a
szekszárdi születésű Bíró László, az MKPK családreferens püspöke. A mise
után ünnepi körmenet indult a Béla király térre.
Szeptember 15 - november 1o.
„Miért hiszek?” címmel tartott rendezvényeket a Kairosz Kiadó Szekszárdon.
A három alkalommal Kocsi György teológus, Zamárdi plébánosa, Czigány
György költő és Bíró Lajos püspök volt az est vendége. Czigány Györggyel
Simon Erika beszélgetett, s Németh Judit közreműködésével bemutatták a
költő „Mikor a hervadás is hála” című új kötetét. Az előadások, beszélgetések
után a kiadó műveiből lehetett vásárolni.
Október 28.
A Szent Erzsébet Karitász Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg Segítő
Szolgálata egész napos konferenciával ünnepelte meg fennállásának 10.
évfordulóját a régi megyeháza dísztermében. Az előadások elhangzása után
Mayer Mihály megyéspüspök az ünnepség minden résztvevőjét püspöki
áldásban részesítette.
November
A Belvárosi Plébánia Szent Erzsébet Karitász csoportja a segítő, tevékeny
szeretet nevében jótékony célú műsoros estet rendezett a Művészetek
Házában. A rendezvényen közreműködött Németh Judit, Kálóczi Andrea,
Lozsányi Tamás és a Kajsza kvartett. A Karitász tevékenységéről Csík
Attiláné önkéntes segítő tájékoztatta a résztvevőket.
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X. Sport
Január 17.
Hatodik ízben rendezték meg az Azzura Kupa utánpótlás labdarúgó-tornát,
amelyre Erwin Koeman szövetségi kapitány és Máté Csaba, az UFC elnöke
is városunkba látogatott.
Január 17.
Az Ifjúsági Unio Szekszárd gyalogtúra szakosztálya 10. alkalommal
szervezte meg a 15/30 km-es Bartina Teljesítménytúrát, amelynek célja az
emberek kicsalogatása a gyönyörű Szekszárdi-dombságba. A távot 722-en
teljesítették.
Február 20.
Az aktív pályafutásukat lezáró sportolók Nosztalgia-kupa kézilabdatornáját a Szekszárdi Spartacus hölgyei nyerték.
Február 26.
Az idei téli teremlabdarúgó-torna nyertese az Ennyi csapata, gólkirálya
Márton Krisztián, az Alisca Bau játékosa lett.
Március 26.
Szekszárd MJV Közgyűlésén ünnepélyesen átadták a Szekszárd Város
legeredményesebb sportegyesülete díjat. Eredményei alapján 12 sportegyesület
részesült e megtisztelő díjazásban:
Atlétikai Club Szekszárd, Asztalitenisz Club, Kosárlabda-Sport Club
Szekszárd, UKSE Szekszárd, Szekszárdi UFC, Gemenc Judó Club, Rádió
Club Szekszárd, Szabadidős Kerékpáros Egyesület, Embusen Karate
Sportegyesület, Óceán Könnyűbúvár Kiemelten Közhasznú Sportegyesület,
FÁKLYA Sportegyesület.
Március 29.
A veterán atléták fedettpályás Európa-bajnokságán a szekszárdi Senior AC
atlétái közül Török Sándorné szerepelt a legeredményesebben.
Diszkoszvetésben ezüst-, súlylökésben bronzérmet szerzett.
Május 9.
Magas részvétel mellett rendezték meg a III. Domaine Gróf Zichy
futófesztivált
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Május 9.
A Miskolcon megrendezett országos diákolimpián a Gemenc Judo Klub
tagjai: Ács Balázs, Maitics András, Geng Dániel, Märcz Tamás aranyérmet
szerzett.
Május 16.
A Gemenc Judo Klub tagjai: Ács Balázs és Märcz Tamás a serdülő országos
diákolimpián Baján aranyérmet szerzett.
Május 19-20.
Szekszárd Hamvas Ferencné szervezésével, XVIII. alkalommal adott otthont
a Kihívás Napja rendezvénynek. A polgármesteri hivatal, a McDonald’s és
az Esélyek Háza támogatásával a zajló eseményen immár 6. alkalommal
nyerte el a megyeszékhely a legsportosabb város kupát és a sportszervásárlási
utalványt. A sportszereket a város legaktívabb intézményei kapták.
Május 24.
-Az UKSE Szekszárd ügyvezető elnökét, Varga Jenőt beválasztották a
Magyar Kézilabda Szövetség 13 tagú elnökségébe.
-Szívbeteg gyerekek gyógyulását támogató jótékonysági futáson vettek részt a
szekszárdi általános iskolások Schirilla György vezetésével.
Május 25.
A sajátos nevelési igényű tanulók számára rendezett megyei atlétikai
bajnokságról 14 aranyérmet hozott az V-ös számú (később Baka István)
Általános Iskola tagozatának 16 tanulója.
Május 20 - 27.
A Városi Sport- és Szabadidőközpont átadásának 20. évfordulóját a város
lakói, az intézmény volt és jelenlegi dolgozói színes műsorral és
sporteseménnyel ünnepelték. A Huszti Pál szekszárdi építészmérnök tervei
alapján készült épületben az ünneplő közönséget Horváth István
polgármester köszöntötte.
Június 4.
Kiss Máté a serdülőknél aranyérmet szerzett a Parád és Kékestető között
megrendezett kerékpáros hegyi bajnokságon.
Június 5-7.
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A tanulásban akadályozottak országos atlétikai diákolimpiáján Zánkán a
Baka István Általános Iskola Tagozatának tanulói: Lendvai Tímea, Lázár
Aranka, Boros Kinga 400 m-es váltófutásban, Takács Zoltán
kislabdahajításban, Leipold Éva magasugrásban, Varga Tímea súlylökésben
3. helyezést értek el. Felkészítő tanáruk: Schönhardt Jánosné testnevelő.
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Június 12.
A Diáksport Emlékplakett országos kitüntetést vehette át Földesi Gyula, a
Tolna megyei Diáksport Tanács titkára.
Június 13.
Szekszárdon 13. alkalommal került megrendezésre az Adidas Streetball
Fesztivál. Ismét a kosarasoké volt az úttest a Szent István téren, az
országos szabadidős utcai rendezvényen, ahol különböző korcsoportokban
115 csapat versenyzett egymással, de az egyéni dobóverseny sem maradt el.
Június 18.
Szivacslabdában országos ezüstérmes lett az UKSE Szekszárd.
Június 24.
Bronzérmet szerzett a diákolimpián a Babits Mihály Általános Iskola III.
korcsoportos lány kosárlabda csapata.
Július 5.
Czéh Zsófia és Roboz Csaba Roland páros a Hobby arany kategória felnőtt
korcsoportjában a dobogó legfelső fokára állhatott Mezőkövesden a III.
Realdance Nemzetközi Nyári Táncfesztiválon. A Gemenc TáncSport
Egyesület versenyzői Orbán Ferenc táncpedagógus tanítványai.
Két aranyéremmel gazdagodtak a szekszárdi atléták a Székesfehérváron
megrendezett ifjúsági, junior és utánpótlási országos bajnokságon. A junior
korú Ohn Kinga, az AC Szekszárd versenyzője – edzője Németh Gyula 1500 és 800 méteren is győzött.
Július 3-5.
-Három arany-, 7 ezüst- és 8 bronzérmet gyűjtöttek a Szekszárdi Szabadidős
KE sportolói a VI. Sajó Péter Nemzetközi Kerékpáros Emlékversenyen. A
Bonyhádvarasdról induló versenyt hegyi és gyorsasági szakaszok
nehezítették.
-A csehországi Uherske Hradisdében megrendezett U 20-as atlétikai viadalon
Ohn Kinga 800 méteren, Zsigmond Előd pedig 3000 méteres akadályfutásban
a harmadik helyen végzett. Pap Máté a 4x400-as magyar váltó tagjaként
aranyérmes lett. Az AC Szekszárd versenyzői, a magyar válogatott csapat
tagjaiként versenyezhettek a cseh, horvát, szlovén korosztályos
válogatottakkal.
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-Neuhofen-Kremsben rendezték meg az osztrák szenior bajnokságot. A
szekszárdi Szenior AC atlétái 4 arany-, 9 ezüst- és 7 bronzérmet nyertek a
horvát, német, szlovén és osztrák veterán atlétákat felvonultató versenyen.
-Császár Andrea a centert játszó szekszárdi kosaras az őszi évadtól a madridi
Rivas Ecópolishoz igazolt. Ezzel az Euroligában is kipróbálhatja magát. A
nyár folyamán régi csapatával itthon edzett.
-A IX. Regölyi Lovasnapok második versenynapján a kettes fogatok
akadályhajtás versenyében Nemes György szekszárdi versenyző harmadik
helyezést ért el.
-A magyar kosárlabda válogatott aranyérmet nyert az U18-as lányok Bdivizios Európa Bajnokságán. A nagyszerű sikerből oroszlánrészt vállalt az
Atomerőmű KSC két szekszárdi fiatalja, Bálint Réka és Tamis Dorottya.
Július 10-11.
Hazai győzelemmel zárult a 2 milliós összdíjazású Alisca Bau Gemenc
Nagydíj első szakasza. A 144 kilométeres Skoda-Alisca Autócentrum Kupán
7 ország 11 csapatának 74 kerekese sorakozott a kaposvári rajtnál. A
szekszárdi befutó alkalmával Lovassy Krisztián volt a leggyorsabb. A Paks
és Szekszárd közötti MVM Paksi Atomerőmű kupáért kiírt 148 kilométeres
országúti mezőny volt a második napi szakasz, amelynek győztese a cseh
Adam Homolka lett. A nagydíjat Dér Zsolt a szerbiai válogatott csapat tagja
nyerte. A hegyi trikót Madaras Zoltán, a legjobb U23-asnak járó mezt
Lovassy Krisztián viselhette.
Augusztus
Csirzó Ádám élete első országos bajnoki címét ünnepelhette augusztus
közepén a Magyar Úszó Szövetség korosztályos gyermekbajnokságán,
amelyet 43. alkalommal rendeztek meg. Nagy fölénnyel nyerte a 100 méteres
mellúszást, s 200 méteren a második helyezést érte el.
Augusztus 16.
Újoncként kis híján hibátlan teljesítménnyel lett megyebajnok a Fekete
Gólyák női kézilabda csapata. Így az NB II-be felkerült szekszárdi alakulat
új edzővel, Farkas Attila gyönki testnevelővel készül az új megmérettetésre.
Augusztus 16.
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Mintegy 80 mozgássérült sportoló küzdött a Kelemen Endre középiskola
tornatermében a Fáklya SE hagyományos nemzetközi asztali tenisz
versenyén, amelyre Kolozsvárról és Székelyudvarhelyről is érkeztek sportolók.
A torna két szekszárdi hőse Jaszenovicsné, Kakukk Anasztázia és Sebestyén
András volt.
Augusztus 20.
33 évi aktív tevékenységét követően nyugdíjba vonult Hamvas Ferencné
Szekszárd város sportreferense, akinek nevéhez számos sikeres
sportrendezvény és rendezvénysorozat megszervezése fűződik.
Augusztus 23.
Három ellenfelét legyőzve /PEAC, Tolna, Kozármisleny/ lett tornagyőztes az
UKSE Szekszárd női kézilabda csapata a Kozármislenyben megrendezett
Hidrostop Kupa nyári felkészülési tornán.
Augusztus 16-23.
-Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület kisebb csapattal vett részt Stájerországban
lezajlott Vadászíjász Európa Bajnokságon, ahol Alexandra Manea révén a
férfiak mezőnyében /nők részére nem indítottak külön ilyen versenyt! /a
harmadik helyet szerezte meg. A szekszárdi íjász egyesület tagjai közül az
országos bajnokságon, saját kategóriájukban, Alexandra Manea és Kovács
Gábor révén két arany-, Bóka László által pedig egy bronzérmet hoztak haza
Szekszárdra.
-A Tatán megrendezett veterán atléták dobó több próba világbajnokságán,
ahol a magyar versenyzők mellett német, osztrák, lengyel, román, angol,
francia és svájci versenyzők is részt vettek a Szenior AC Szekszárd sportolói
kitűnően szerepeltek. A hölgyek 12 érmet nyertek, a férfiak 13 dobogós
helyezéssel zártak.
Szeptember 10-12.
2009-ben a szekszárdi Kosárlabda-Sport Klub 40. alkalommal rendezte meg a
Siókupa Női Nemzetközi Kosárlabda Tornát. A torna második helyezettje
lett a házigazda Atomerőmű KSC Szekszárd gárdája. A torna legjobb
szekszárdi játékosa Jekatyerina Szavercsenko lett. Az elmúlt idény legjobb
játékosának járó, a mesteredző Szabó Ödön által alapított vándordíjat Bálint
Réka vette át.
Szeptember 12.
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Szekszárdi siker született a XVI. Adidas Streetball Challenge országos
döntőjében Körmenden. A KSC Szekszárd kadet csapatának három, 1995-96ban született kosarasából álló Zsákoló Kiscsajok gárdája, mind az öt
mérkőzését megnyerve az első helyen végzett. A győztes csapat: Simon Anikó,
Árvay Júlia és Schönhardt Lilla.
Negyedszer lett világelső Hudanik Antal rádió távírász a Bulgáriában
megrendezett Morse Runner /számítógépen egy valódi rádió által szimulált
éterverseny/ kategóriában. A Szekszárdi Rádió Klub sportolója, a Garay
Általános Iskola oktatás-technikusa a verseny egyéb kategóriáiban is
eredményesen szerepelt: egy 3. és egy 5. helyezést is elért. Ugyanitt Weisz
András junior kategóriában 5. helyet szerzett.
Szeptember 20.
Gyányi András első, Arató Csilla harmadik helyezést ért el a lakitelki
Motoros Tanyán megrendezett Duatlon Diákolimpia Országos „A”
döntőjében.
Szeptember 20.
A zánkai diákolimpián szerepelt sikerrel a Gemenc TáncSport Egyesület.
Összesen a különböző kategóriákban 4 arany és 4 ezüstérmet gyűjtöttek a
szekszárdi sporttáncosok.
Szeptember 27.
A cselgáncsozó Ács Balázs és Mátics András is megvédte a 12 évesek
korcsoportjában országos bajnoki címét, a Pakson megrendezett bajnokságon.
A Gemenc JK sportolójának edzője Szepesi József és Patyi Károly.
Október
Drazsen Petrovicsra, a tragikus autóbalesetben elhunyt jeles sportolóra
emlékeztek immár 16. alkalommal a Sportcsarnokban, ahová zágrábiak is
érkeztek. Az emlékezés első felében kosárlabda meccseken szurkolhatott a
szép számú közönség, majd e délutáni emlékműsor keretében levetítették
Drazsen Petrovics életéről és pályafutásáról készült filmet. A nap szervezője
Harsányi Mária kosárlabdaedző volt.
Október 10.
Cegléden a serdülő „B” judo országos bajnokságon Ács Balázs és Lovász
Bálint aranyérmet szerzett. Edzők: Szepesi József és Patyi Károly.
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Október 30.
Jónyer István, Klampár Tibor és Gergely Gábor a 3 világot verő asztalitenisz
legenda nosztalgia show-ja nagy siker volt a Sportcsarnokban. Az eseményt
Vermes György decsi vállalkozó, a megyei asztalitenisz szövetség elnöke
szervezte.
Október 30.
Közel 300 íjász – 31 magyarországi klub mellett Belgiumból, Ausztriából,
Szerbiából, Szlovákiából érkezettek – versenyzett a sötétvölgyi parkerdőben
az Alisca Nyilai Szekszárdi Íjász Egyesület hagyományos őszi találkozóján.
A hazaiak 10 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérmet nyertek és ezzel kiválóan
szerepeltek
Október 30.
A Szekszárdi Szabadidős KE volt a Szegeden megrendezett 14. Misik
László országúti kerékpáros emlékverseny legeredményesebb csapata. A
különböző kategóriákban 6 arany 5 ezüst és 6 bronzérmet hoztak haza
Szekszárdra.
November 7-8.
30. alkalommal rendezte meg a Szekszárdi Vízmű SE, Szekszárd MJV
Polgármesteri Hivatalával, a Tolna Megyei Úszó Szövetség és Szekszárdi
Vízmű Kft-vel karöltve a szekszárdi születésű egykori világcsúcstartó Sipos
Mártonról elnevezett nemzetközi úszó emlékversenyt, amelyre eljöttek az
emlékverseny régi résztvevői is. A jó hangulatú verseny egyik győztese a
kiemelkedő tehetségű Csirzó Ádám volt.
Öt elsőséggel tértek haza a Temesvárott megrendezett Bega Tour nemzetközi
országúti kerékpáros versenyről a Szekszárdi Szabadidős KE biciklistái.
Kelemen Szabolcs, Arató Gabriella, Bischof Bálint, Kovács Tibor és
Schneider Gábor is első helyen végzett saját versenyszámában.
November 14-15.
Cselgáncs nagyüzem volt Szekszárdon. A serdülő korosztály országos
bajnokságát rendezték meg valamennyi súlycsoportban. A kétszáznál több
résztvevő közül 4 egyéni bronzérem került Szekszárdra, a Gemenc Judo Klub
serdülő korosztályos csapata pedig országos bajnok lett. A Gemenc Judo Klub
csapata 4 év alatt immár harmadszor lett országos első helyezett. Edzők:
Szepesi József, Patyi Károly és Szepesi Dávid.

58

November 28.
Harmincharmadik alkalommal rendezték meg a Szekszárd Kupa nemzetközi
egyéni és csapat sakk villámversenyt a Relax Wellness Központban. A siker a
pestieké lett, szekszárdi nem volt a díjazottak között.
December 6.
A Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetésében megnyitott a városi sportcsarnok
melletti fedett műjégpálya ünnepségére a Mikulás is korcsolyán érkezett. A
pályát márciusig látogathatták.
December
-Kiss Máté, páratlanul sikeres évet zárt, öt bajnokságról 5 aranyéremmel
térhetett haza. Testvére Ákos is magáénak mondhat egy harmadik helyezést.
A tehetséges testvérpár a szekszárdi Kerékpáros SE versenyzője. Edzőjük
Steig Gábor.
-A chilei női válogatott kézilabda csapat vendégeskedett Szekszárdon. A
hazai UKSE nagyszerű játékkal hatásos ellenfélnek bizonyult, ha győzni
nem is sikerült, de nagyon megszorongatták – 32:28 lett az eredmény – a
világbajnokságra készülő együttest.
-Molnár Levente 2008 után 2009-ben is Tolna megye bajnoka címet szerzett
párbaj tőrvívásban. A dr. Vastag Oszkár és Garai Előd irányításával kezdő
sportoló 2006-tól a PEAC igazolt versenyzője. 2009-ben az olimpiai Grand
Prix párbajtőrverseny sorozat maribori versenyén győztes magyar csapat tagja
volt.
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XI. Díjak, elismerések
Január 22.
-A Magyar Kultúra Napján Lemle Zoltán református lelkipásztor, a
Gárdonyi Kórus megalapítója, munkásságáért Budapesten Csokonai Vitéz
Mihály Alkotói díjat kapott.
-A „Tolna megyei művészetért” plakettet 5 kategóriában osztották ki. A
szekszárdi díjazottak: Komjáthy Tamásné szövő népi iparművész kézműves
és Barsi Péter ékszerész voltak.
Február 22.
Az Év Tolna megyei civil szervezete díjat az idén a „Segíts rajtam!”
Hátrányos Helyzetűekért Közhasznú Alapítvány nyerte el. A Bazsonyi
Arany mecénás díjat a Rádió Antritt érdemelte ki. Különdíjban részesült
Török Sándorné, a szekszárdi Senior Atlétikai Club vezetője.
Március 7.
Három évtizedes öröméneklésért országos elismeréssel, KÓTA-díjjal
jutalmazták a Mondschein Kórus Egyesületet.
Március 15.
Március 15. alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság
Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozott dr. Soczó László rendőr
dandártábornoknak, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének és
Balázs Péter büntetés-végrehajtási ezredesnek, a szekszárdi börtön
parancsnokának.
Hajós Teréz, az MTI nyugalmazott tudósítója és Kondi László, a Rádió
Antritt főszerkesztője kapta a Sajtó napja alkalmából az Év Tolna megyei
újságírója díjat.
Április 23.
A megyei rendőr-főkapitány az Év Tolna megyei rendőre kitüntető címet
adományozta Végh Lajos alezredesnek, a Szekszárdi rendőrkapitányság
osztályvezetőjének. Az Év közalkalmazottja elismerést Kleinné Szontág
Erzsébet, a megyei főkapitányság segédhivatal-vezetője érdemelte ki. A
megyei közgyűlés elnöke az év Tolna megyei rendőre kitüntető címben
részesítette dr. Szecsei Zsoltot, a megyei főkapitányság osztályvezetőjét. Az
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Év Tolna megyei polgárőre elismerést Széles János, a Tolna Megyei polgárőr
Szervezetek Szövetsége elnöke kapta.
Április 30.
A Garay János Gimnázium „A jövő nemzedékért Alapítványa” Wigand János
díjat alapított az intézmény első igazgatójának tiszteletére, azzal a céllal,
hogy a díjat az a pedagógus kapja meg, aki folyamatos hivatástudattal
áthatott oktatói tevékenységével, szakmai munkájával az iskola hírnevét
öregítette. A kuratórium döntése alapján első alkalommal Zentai András és
Lemle Béláné címzetes igazgatóknak adta át dr. Ótós Miklós alapító és
Heilmann Józsefné igazgató a díjakat. Mindkét korábbi intézményvezető 1515 éven keresztül irányította a patinás intézményt.
Május 2.
Példaértékű munkája elismeréseként Szekszárd város közgyűlése az Év
tűzoltója kitüntetést adományozta Balogh Attila főtörzsőrmesternek.
Május 21.
Lege Artis Mediciane-díjban részesült Andorkáné dr. Tam Beatrix, a Balassa
János kórház 2. számú /gasztroenterológiai/ belgyógyászati osztályának
adjunktusa. Kutatási témája: a vastagbélrák örökíthetőségének vizsgálata. E
témában írott cikkei, előadásai révén országos szaktekintéllyé vált - amely
tevékenységét e díjjal ismerték el.
Június 4.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 3. alkalommal adományozta
oda az Év pedagógusa díjat, amelyet Mikola Péterné, a Dienes Valéria
Általános Iskola Grundschule tanárnője nyerte 2009-ben.
Június 10.
Eredményes munkásságért járó okleveleket adott át az Ügyészség napja
alkalmából dr. Magyar Pál megyei főügyész dr. Nádasdy Ádám városi
ügyésznek, Heberling Györgyné megyei főügyészségi, Tornóczky Tímea és
Pávkovics Istvánné, szekszárdi ügyészségi írnokoknak.
Június
A Fenntartható Európai Energiagazdálkodás Települési Közösségekben
témakörben a szekszárdi Envihorizont Kft-t megújuló Energetikai
Komplexum című projektjéért az Európai Bizottság oklevéllel tüntette ki.
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Július 1.
Póczikné Orosz Valéria a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Dél-dunántúli
Regionális Felügyelőség vezető főtanácsosa a fogyasztóvédelem terén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenysége, példamutató teljesítménye elismeréséül a
„Fogyasztóvédelemért” szakmai díj kitüntetésében részesült.
Július 9.
Bálint György harmincéves újságírói tevékenységét méltányolták „Világnapi
Elismerés”-sel a Sportújságírók Világnapján. A magas kitüntetést, mint a
Magyar Katolikus Rádió szerkesztő riportere vehette át.
Augusztus 19
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársaság Elnöke Kaczián János
ny. levéltárost a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki. A
díjat Hiller István miniszter adta át.
Augusztus 20.
A városi Szent István-napi ünnepség keretében zajló közgyűlésen adta át
Horváth István polgármester a közgyűlés által megszavazott városi díjakat,
elismeréseket.
Pro-Urbe díjat kapott
-Dr. Méry Éva,(Budapest, 1937) JATE BTK magyar-pedagógia szakán
szerzett diplomát. Esztétikából doktorált 1989-ben. A Tolna Megyei Tanács
Oktatási és Művelődési Osztály csoportvezetőjeként, majd a Művészetek
Háza első igazgatójaként. Hosszú éveken keresztül meghatározó egyénisége
volt a megye és a város művészeti és kulturális életének. Vezetése alatt a
Szekszárdi Művészetek Háza európai hírű, értékű művészeti előadások és
előadóművészek természetes helyévé vált. Aktív részese közművelődési-és
hagyományőrző szervezetek munkájának. Tevékeny résztvevője volt a
Munkácsy és Székely Bertalan kiállítások tömegekkel történő
megismertetésének.
-Fusz György Garay gimnázium érettségit követően az Iparművészeti
Főiskola kerámia szakán szerzett végzettséget. 1987-től tanít az Illyés
Gyula Pedagógiai Főiskolán, 1998-tól a PTE IGYFK főigazgató helyettese,
2006-tól főigazgatója. Tagja számos országos és helyi szervezetnek.
Munkásságáért 1997-ben Ferenci Noémi díjat kapott. Alkotásai számos
hazai és külföldi kiállításon kerültek bemutatásra, köztéri munkái
Szekszárdon kívül az ország több településén megtalálhatók.
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-Császár József (Debrecen, 1935. május 9. - Szekszárd, 2008. augusztus 15.)
A Garay János Gimnáziumban tett érettségit követően bérelszámoló, majd
statisztikusként dolgozva szerzett technikusi végzettséget. Katonaévek után
a tanács tervosztályán dolgozott. 1964-ben közgazdász diplomát szerzett.
1965-től Szekszárd Város Tanácsának elnöke, majd a Megyei Tanács
általános elnökhelyettese, 1982-1988 között Tolna Megye Tanácsának volt
az elnöke. 1995-ben a Kereskedelmi-és Hitelbank igazgatójaként vonult
nyugdíjba. A tanácsi közigazgatásban töltött évei alatt sokat fejlődött a
város és a megye is. Szekszárdon 300-400 lakás épült, ipari üzemek települtek
ide. Korszerűsödött az egészségügyi- szociális és kulturális intézményhálózat.
Gazdagodott a városi infrastruktúra. Jelentős szerepe volt a bezons-i
testvérvárosi kapcsolat létrehozásában.
Közjóért díjban részesült
-az Óceán Könnyűbúvár Kiemelten Közhasznú Sportegyesület, amelynek
elsődleges célja a könnyűbúvár sport megismertetése és oktatása. Az 1998-ban
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság felkérésére létrehozott speciális
búvárszolgálatot, a Rendőrség, Tűzoltóság és a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság felkérésére közszolgálati feladatokat is ellát, pl. vízben eltűnt
személyek és bűncselekmények tárgyi bizonyítékainak megkeresése.
-Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész és hittanár. (Szolnok, 1968. szeptember
11.) Zalaegerszegen érettségizett, majd az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen szerzett diplomát. Tanulmányai alatt egy évig Németországban
volt ösztöndíjas. Segédlelkészi szolgálatát Pécsen végezte, majd 2001
szeptemberétől a Szekszárdi gyülekezet hívására érkezett a megyeszékhelyre.
Gyülekezete lelki és formai megújítója. Belmissziós munkája minden
korosztály és réteg felé nyitást jelentett. Evangelizációs sorozatai, előadásai
városon kívül is szívesen hallgatottak.
-Dúzsi Tamás 1994-ben alapította családi pincészetét Szekszárdon. Az évek
óta azonos magas minőségben készülő Roséinak köszönhetően országszerte
elismert szakember. A Dúzsi Pincészet utóbbi években magyar és európai
borversenyeken számos aranyérem és elismerés birtokosa lett.
-Gyurkovics János 2001 áprilisától a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus
Társaskör világi elnöke. Közösségi emberként fáradhatatlanul küzd az
egyesület céljaiért. Növénytermesztési szakemberként két évtizede az
Aranyfürt Mezőgazdasági Szövetkezet ágazatvezetője.
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-Németh Judit, (Szekszárd 1952.) könyvtáros, előadóművész, újságíró. A
Garay gimnáziumban érettségizett, elvégezte MUOSZ újságíró iskolát,
korrektor 1974-től, majd a könyvtáros képzőt 1983-ban végezte. A JPTE
művelődésszervező szakán szerzett diplomát. Több mint 3 évtizede
szervezője és támogatója Szekszárd és térsége kulturális, irodalmi életének.
Tanulmányai kiadványokban, Mikszáth bibliográfiája a Babits Kiadó által,
publikációi könyvtári szaklapokban és a Szekszárdi Vasárnapban jelentek
meg. Nemzetiségi olvasótáborok és szépkiejtési versenyek szervezője. 1982-től
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár munkatársa. Az evangélikus egyházközség
presbitere.
-Kovács Zsolt, (Kiskunhalas, 1964.) trombitatanár, fúvós karnagy.
Tömörkény István Gimnázium és Zeneművészeti Főiskolán végzett 1983ban. 1986-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola pécsi tagozatán
szerzett trombitatanári diplomát. 1990-ben elvégezte a Népművelődési
Intézet fúvós karnagy képzőjét. 1986-tól a Szekszárdi Liszt Ferenc
Zeneiskola rézfúvós tanára, majd 1988-tól az iskola fúvós zenekarának
karnagya. Számos szakmai szövetség tagja. Minősítő hangversenyeken aranyés ezüst diplomákat szerzett. Kiemelkedő tevékenységet folytat a város
kulturális életében, a testvérvárosi kapcsolatok megerősítésében.
Szekszárd Javáért díjban részesült
-a Márker Kft. A Márkus család által üzemeltetett, az ifj. Márkus István
által 1995-ben alapított cég szívós munkával a megye és a régió egyik
legismertebb vállalkozásává vált. A kft. igazi lokálpatriótaként támogatja a
város rendezvényeit, egyesületeit és intézményeit.
-VÁZBAU Kft. Az 1995-ben Lenkei Imre által alapított és ma is működő
cég kihasználva a bajai DUTÉP-nél a Lenkei Imre által főművezetőként
eltöltött évek tapasztalatait. Főprofilként mezőgazdasági tárolókat tervez és
kivitelez. Lehetőségei szerint rendszeresen támogatja a helyi rendezvényeket
és egyesületeket.
-Tolnatáj Televízió. A Szekszárdi Városi Televízió utódaként immár régiós
televíziós társaságként szolgáltatja műsorait. Ma már több mint 100
településen napi 9 órában láthatjuk közéleti, gazdasági, kulturális vagy sport
témájú magazinműsoraikat. Az elmúlt két évtizedben számos egykori
szekszárdi tévés került az országos médiákhoz műsorvezetőnek vagy
szerkesztőnek.
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-Petrits Mézeskalácsos Múzeum. A Petrits család által folytatott kézműves
mesterség kiváló bemutató helye. Petritséknél közel két évszázada apáról
fiúról száll a mesterség, jelen képviselői a hagyományokat megőrizve lépést
tartanak a modern kor kihívásaival. A múzeum egész országban ismertté vált
és megtekintésére számtalan érdeklődő érkezik a megyeszékhelyre.
A Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat
a Klézli János-díját
a Mondschein Német Nemzetiségi Kórus-Egyesület érdemelte ki a 31 éves
működése alatt végzett német nemzetiségi hagyományőrző munkájának
elismeréseként.
A Szekszárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
Roma Nívó díját
Horváth Erika a 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Vezetője érdemelte ki, több
évtizedes pedagógiai munkájával és a cigányság társadalmi integrációját
segítő emberbarát magatartásával.
Szeptember 1.
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése döntése alapján dr. Puskás Imre
elnök a Megyenap Simontornyán tartott közgyűlésén adta át a következő
kitűntetéseket:
Babits Mihály-díjban
részesült a Magyarországi Német Színház 25 éves színvonalas művészeti
munkája, a német nyelv és kulturális értékek ápolásában, megőrzésében és
közvetítésében vállalt kimagasló szerepe, a gyermek- és ifjúsági korosztály
nyelvi kultúrájának fejlesztése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréséül.
Bezerédj István-díjat
kapott Töttös Pál, a POFOSZ Tolna Megyei Szervezetének elnöke az 1956os forradalomban és szabadságharcban játszott szerepe, a megyei ellenzéki
kerekasztal működése során végzett munkája, az 1956-os emlékünnepségek,
emlékhelyek létrehozása és sorstársai kárpótlásáért vállalt karitatív
tevékenysége elismeréséül.
Tolna Megyéért
kitüntetésben részesült a Garay János Gimnázium az intézményben folyó
magas szintű oktató-nevelő munka, a felnövekvő nemzedékek eredményes
felkészítése érdekében kifejtett tevékenysége, a tanulmányi, kulturális- és
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sportversenyen elért sikereik, Szekszárd város és Tolna megye oktatási
életében betöltött meghatározó szerepe elismeréséül .
Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja
elismerést kapott Sáth Józsefné gazdasági igazgató az iskola gazdasági
szervezetének irányításában kifejtett odaadó munkája, az intézmény
összevonások során nyújtott sokrétű szakmai tevékenysége, a színvonalas
oktatómunka gazdasági hátterének megteremtésében vállalt szerepe
elismeréséül.
Szeptember 1.
A Sióagárdon megrendezett megyei vadásznapon a Vadászati Kulturális
Egyesület Hubertusz kereszt gyémánt jelvénye elismerésben részesült Szabadi
István, a megyei vadásznapok főszervezője. Gréczy Tamás, Szabadiné
Babruskai Éva, Szabadi Éva és ifj. Szabadi István pedig a Hubertusz
kereszt arany jelvényét vehette át.
Szeptember 30.
Húsz éve az országban elsőként alakult meg a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület. Az évforduló alkalmából dr. Vadai Ágnes a HM államtitkára
emléklapot adományozott a szervezetnek. A Bakamúzeumban tartott
ünnepségen Borbandi György és Tálosi Zoltán az ’56-os nemzetőrség
tisztikeresztjét és a nemzetőrség Kossuth címerrel ékesített turulmadarát
vehette át dr. Haag Éva alpolgármestertől és Fehér István főtörzszászlóstól.
A díszlobogó rúdjára szalagot kötött a zászlóanya Dóni Ellen Birgitte. A
zászlót az egyesület legidősebb tagja, a 92 éves Németh László vette át.
Október 9.
Dr. Mártonfai Adorjánné, „Kató néni” 70 évnyi oktató munkát követően
Pécsett vette át rubin diplomáját
Október 14.
A Természeti Katasztrófák Elleni Védekezés Világnapjának szekszárdi
rendezvényén Tolna Megye Védelméért Emlékplakettben részesült Soponyai
Mihályné, Albert József és Mihálovics György. Tolna Megye Védelméért
Emlékérmet kilencen, oklevelet és tárgyjutalmat nyolcan kaptak.
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Október 23.
- Az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából a városi
önkormányzat dísztermében Töttös Pál a POFOSZ Tolna megyei elnöke
Jubileumi Aranykeresztet adományozott Bencze Sándornak, Gyulai
Istvánnak, Ranga Ferencnek és Tóka Mihálynak. Dr. Hadnagy Albert
posztumusz kitüntetését lánya, dr. Gutai Miklósné vette át. Horváth István
polgármester Ranga Ferencnek ludovikás vasdiplomát adott át.
- Ugyanezen a napon Darvas Ferenc, a „Hazánk szabadságáért” emlékérmet
és díszoklevelet vett át Dóni Antal nemzetőr dandártábornoktól.
November 19.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége ötödik alkalommal
tartotta meg gálaestjét, melyen dr. Lovassy Tamás, a Prima Primissima
Alapítvány Kuratóriumának főtitkára, valamint Amrein Károly a VOSZ
megyei szervezetének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Az idei megyei Prima
díjasok között két szekszárdi is van: a Magyar Képzőművészet kategóriában
Baky Péter festőművész, a Művészetek Háza igazgatója, a kiemelkedő
közéleti tevékenységért kategóriában pedig Csöglei István nyugállományú
tűzoltó ezredes, aki Szekszárdon dolgozott, de Tolnán lakik. A gálán adták
át az Év Vállalkozója Díjat is, melynek egyik tulajdonosa a szekszárdi SióTrans Kft. ügyvezetője Rábóczki Péter lett.
November 19.
A Szociális Munka Napján dr. Főfai Klára, a szekszárdi szociális és
gyámhivatal vezetője, harmadmagával a megyei önkormányzat által alapított
Kiemelkedő Munkáért díjban részesült. Bicskei Kálmánné a szekszárdi
Szociális Központ alapszolgáltatásának vezetője díszoklevelet vett át. A
díjakat dr. Puskás Imre a megyei közgyűlés elnöke elismerő szavak
kíséretében adta át.
November 10.
A Magyar Tudományos Akadémia által alapított Pro Scientia Aranyérmet
vehetett át Horváth Gábor az orvostudomány területén elért kimagasló
tudományos diákköri tevékenységéért, valamint a PTE OTK-n kifejtett
példamutató tanulmányi eredményeiért. Harmadéves korában csatlakozott az
ingergazdag környezet idegélettani hatásait kutató csoporthoz. E témában
tartott előadást egy egyetemi konferencia morfológiai szekciójában, ahol első
díjat nyert. Ennek birtokában pályázhatott az éremre. A szekszárdi kötődésű
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dr. Reglődi Dórát, mint a kutatás egyik irányítóját Mestertanár
Aranyéremmel tüntették ki.
November 20.
A Kultúraközvetítők Társasága 1995-ben alapított Fehér Rózsa díját
Zombori Ottótól, a társaság elnökétől Decsi Kiss János újságíró,
képzőművész vette át. A kitüntetés elismerése írói, újságírói és
képzőművészeti tevékenysége mellett a 20 évvel ezelőtt létrehozott szálkai
Alkotóházban és Ifjúsági Művésztelepen végzett munkájának.
December 9.
A Rotary Club Szekszárdi Egyesülete hivatásos művészeknek ajánlott
pályázati úton elnyerhető díjat első alkalommal 2009-ben. A beérkezett
pályaművek közül Szatmári Juhos László Ifjúság című bronzszobrát
ismerték el oklevéllel és pénzjutalommal.
November 12.
Elblinger Ferenc, a Garay János Gimnázium tanára az egyike lett az idei
„Ericsson a fizika népszerűsítéséért” díjnak. Az Ericsson Magyarország
1999-ben alapította a fizika és a matematika megszerettetéséért munkálkodó
pedagógusok tevékenységét elismerő díjat, amelyet évente 10 tanárnak ítélnek
oda. A Garay gimnáziumban Elblinger Ferenc a harmadik, aki e címet
elnyerte.

Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjazottjai
2009.
Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató
Intézmény
-Béres Réka és Elekes Boglárka a III. Országos Néptánc Verseny III.
korcsoportjának I. helyezéséért.
-Illés Alexandra és Nagy Bence Dániel a III. Országos Néptánc Verseny IV.
korcsoportjának különdíjáért.
-Nyemcsok Pál, Nyemcsokné Kárpáti Katalin és Zsók Vilhelmina felkészítő
tanárok.
-Lozsányi György Soma a II. Országos Bartók Béla Zeneiskolai
Zongoraverseny Kiemelt Nívódíjáért. Lozsányi Tamás felkészítő tanár
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Babits Mihály Általános Iskola
- A Babits Iskola Kamarakórusa a Magyarországi Németek Nemzetiségi
Ifjúsági IV. Országos Fesztiválján elért II. helyezéséért. Naszladi Judit
felkészítő tanár.
-Hidas András a Herman Ottó Országos Biológia Verseny Prezentációs
Kategóriában szerzett II. helyezéséért. Szűcs Jánosné felkészítő tanár
- Égi Barnabás a Judo Országos Diákolimpia III. helyezéséért
-Baka Zoltán a Kerékpár Országos Diákolimpia Időfutam IV.
korcsoportjának III. helyezéséért
-Rábóczki Bettina az Apáczai-díj a tehetséges 8. osztályosoknak verseny I.
helyezéséért. Máté Erzsébet felkészítő tanár
- Rácz Zalán a Mozaik Országos Tanulmányi Versenyen biológia tantárgyból
elért II. helyezésért. Ráczné Kovács Erika felkészítő tanár
-Ács Balázs a Judo Országos Diákolimpia Diák „A” és Serdülő „B”
kategóriájában, valamint a Magyar Köztársaság Kupán elért I. helyezésért
-Geng Dániel a Judo Országos Diákolimpia III. korcsoportjában, valamint a
Magyar Köztársaság Kupán elért I. és a Judo Országos Bajnokságon elért II.
helyezésért.
-A III. korcsoportos leány kosárlabda csapat a Diákolimpia Országos
Döntőjén III. helyezést ért el. Szabó Noémi felkészítő edző.
-Solymosi Zsófia a Tanítók Egyesülete III. Országos Versmondó Versenyén
elért III. helyezésért. Molnárné Csiki Erika és Solymosiné Németh Erika
felkészítők.
- Kecskés Máté a Serdülő Összetett Országos Bajnokságon a 14. évesek
közötti csapatban elért II. és Négypróbában elért III. helyezésért
-Pacheco Ana Esther a XV. Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztivál és
Diákolimpia II. korcsoportjában Standard kategóriában megszerzett ezüst és
Latin kategóriában elnyert arany éremért.
-Németh Kristóf a XV. Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztivál és
Diákolimpia II. korcsoportjában Standard kategóriában, valamint Latin
kategóriában megszerzett arany éremért. Orbán Ferenc Pacheco Ana Esther
és Németh Kristóf felkészítéséért
-Samai Zsuzsanna a Triatlon Országos Verseny Újonc Csoportjában elért II.
helyezésért.
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Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
-Berta Áron a bajai Országos Versenyen 100 m pillangóban elért II. és 100 m
gyors váltóban elért I. helyezésért. A szerbiai Zombán 400 m gyorson és 100
m pillangóban elért II. helyezésért, a nagykanizsai Országos Versenyen 100
m pillangóban elért I. helyezésért. A zalaegerszegi Nemzetközi Versenyen
100 m pillangóban elért I., 100 m gyorson és 200 m pillangóban elért II.
helyezésért.
A harkányi Országos Versenyen 50 m pillangóban és 50 m gyorsúszásban
elért II. helyezésért. A pécsi Országos Versenyen 100 m gyorson, 100 m
pillangóban, .100 m háton és a 400 x 100-as gyors váltóban elért II.
helyezésért. A zentai Nemzetközi Versenyen 100 m pillangóban elért II.
helyezésért
-Berenkei Gábor Balázs a Bárka Művészeti Szalon és a Kopier Hiem Kft.
Országos Gyermekrajzpályázatán elért I. helyezésért. Balaskó Krisztina
felkészítő tanár.
- Matus Mercédesz a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny III.
helyezéséért.
-Endrődi Gabriella Eliza a Bárka Művészeti Szalon és a Kopier Hiem Kft.
Országos Gyermekrajzpályázatának III. helyezéséért.
-Schöck Gyula Csanád a Lázár Ervin országos prózamondó verseny kiemelt
Különdíjáért
-Mácz Andrea a TITOK Arany János anyanyelvi verseny I., Lotz János
szövegértési-és helyesírási országos verseny I., Bendegúz Nyelvész országos
verseny III., Bendegúz Német nyelvi országos verseny III. helyezéséért.
-Müller Jánosné Matus Mercédesz, Endrődi Gabriella Eliza, Schöck Gyula
Csanád és Mácz Andrea felkészítéséért.
-Rittberger Dániel a Lotz János szövegértési és helyesírási verseny II.
helyezéséért. Szabó Lászlóné felkészítő tanár.
-Kasó Gergő a TITOK Kálti Márk történelem verseny I. helyezéséért.
-Kasó Ferenc a TITOK Kálti Márk történelem verseny I., a TITOK német
nyelvi verseny II. helyezéséért.
-Illésné Gesztesi Piroska Kasó Gergő és Kasó Ferenc felkészítéséért.
-Varga Dániel a Litterátum német nyelvi verseny II. helyezéséért.
- Puskás Andrea Kasó Ferenc és Varga Dániel felkészítéséért.
-Görgei Anna a TITOK Kálti Márk történelem versenyen elért III.
helyezésért.
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-Zentai Péter a TITOK Kálti Márk történelem versenyen elért III.
helyezésért.
-Klézli Mária Görgei Anna és Zentai Péter felkészítéséért
-Nemes György a bátaszéki matematika verseny I. helyezéséért. Enyediné
Szakálos Mariann felkészítő tanár.
-Fehér Zsuzsanna a TITOK német nyelvi verseny I. helyezéséért.
Prischetzkyné Márkus Emőke felkészítő tanár.
-Potyondi Anna, Hollósy Kuno, Potyondi Gergő, Gaál Zita, Rozsnyai
Zsuzsanna a Kihívás 2009 informatikai komplex verseny I. helyezéséért. Dr.
Potyondiné Balog Elvira felkészítő tanár.
-Sparks Jason a TITOK Herman Ottó Földrajz Versenyén elért II.
helyezésért. Zalakovicsné Kovács Klára felkészítő tanár.
Az iskola IV. korcsoportos leány kosárlabda csapata a Diákolimpia Országos
Döntőjén elért II. helyezéséért.
-A Fürge Rókák kosárlabda csapat a Kenguru Kupán elért III. helyezéséért.
Stierné Jankovics Mária felkészítő tanár.
-Halmai Balázs a Serdülő Összetett Országos Bajnokságon csapatban elért
II. helyezésért.
-Szabó Gábor, Korsós Dóra és Pápai János a Zöld szemfüles
természetismereti vetélkedő I. helyezéséért.
-Losonczy Imre László, Losonczy Richárd Márk , Potyondi Gergő, Sparks
Jason, Szabó Gábor a Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója
összesített versenyén elért III. helyezésért.
-Losonczyné Csuprik Erika Szabó Gábor, Korsós Dóra, Pápai János,
Losonczy Imre László, Sparks Jason, Potyondi Gergő és Losonczy Richárd
Márk felkészítéséért.
Baka István Általános Iskola
-Varga Tímea az Országos Atlétikai Diákolimpián súlylökésben elért III.
helyezésért.
-Lendvai Tímea az Országos Atlétikai Diákolimpián 4 x 100 m-es
síkfutásban elért III. helyezésért. Schönhardt Jánosné felkészítő tanár.
-Horváth Beáta, Friedrich Fanni, Dékány Brúnó és Kistakács Martin az
Országos Elsősegélynyújtó Versenyen elért II. helyezéséért. Szoboszlai Edit
felkészítő tanár.
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-Frey Tímea az Országos Német Nyelvi Tesztversenyen, valamint az
Országos Elsősegélynyújtó Versenyen csapatban elért II. helyezésért. Takács
Ferencné Frey Tímea felkészítéséért
-Sümegi Tekla az Asztalitenisz Országos Diákolimpián elért I. helyezésért és
az Országos Német Nyelvi Tesztverseny III. helyezéséért. Majzik Tamás
felkészítő edző, Rácz Nóra felkészítő tanár.
-Hunyadi Bence a Balaton Kupa, a Magyar Köztársaság Kupa és a
domaszéki nemzetközi verseny I. helyezéséért. A ceglédi Serdülő „B” Országos
Bajnokság és a piliscsabai Judo Országos Diákolimpia II. helyezéséért. Az
eszéki III. Josipa Potneka Emlékverseny, a Judo Országos Csapatbajnokság
és a Grazban rendezett Nemzetközi Creativ-Judo Kupa III. helyezéséért.
-Kiss Máté a Magyar Köztársaság Hegyi Bajnokságának, Időfutam
Bajnokságának és Országúti Bajnokságának I. helyezéséért. Steig Gábor
felkészítő edző Baka Zoltán és Kiss Máté felkészítéséért.
-Kun Krisztián a Serdülő Összetett Országos Bajnokság 14 éves fiúk
csapatversenyében elért II. helyezésért.
-Märcz Tamás a bajai Judo Diákolimpia Serdülő B kategóriájának, valamint
a miskolci Diákolimpia Diák A kategóriájának I. helyezéséért.
Garay János Gimnázium
-Fábián Péter az Édes Anyanyelvünk Országos Nyelvhasználati Verseny I.
helyezéséért, az Országos Diákszínjátszó Találkozó országos döntőjében
színészi alakításért kapott Különdíjért. A Baka István vers- és prózamondó
verseny kárpát-medencei döntőjének I. helyezéséért. A Babits Mihály
országos vers- és prózamondó verseny II. helyezéséért és Különdíjáért. Az
Illyés Gyula országos vers- és prózamondó verseny II. helyezéséért. Felkészítő
tanár: Heilmann József.
-Kiss Balázs a Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi
verseny III. helyezéséért. Felkészítő tanár Bosnyák Eszter.
-Pekoli Miklós a XV. Országos József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró
Pályázaton középiskolás novella kategóriában elért I,. a KENGURU
Francia Nyelvi és Országismereti Versenyen elért II. helyezésért. Felkészítő
tanár Tóthné Gulácsi Beáta.
-Hosszú Krisztina a Janus Pannonius Irodalmi és Történelmi Pályázat
történelem kategóriájának I. helyezéséért
-Barsi Kata a Janus Pannonius Irodalmi és Történelmi Pályázat történelem
kategóriájának III. helyezéséért
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-Sulyok Janka a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara által
szervezett országos történelem versenyen elért III. helyezésért.
-Dr. Gesztesi Enikő Hosszú Krisztina, Barsi Kata és Sulyok Janka
felkészítéséért
-Simon Janka a Szép Magyar Beszéd versenyen megszerzett Kazinczyaranyjelvényért és Különdíjért
-Szabó Dániel a Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi Földrajz Verseny I.
helyezéséért
-Balassa Péter a Kőrösi Csoma Sándor Nemzetközi Földrajz Verseny II.
helyezéséért
-Huszárik Imre Szabó Dániel és Balassa Péter felkészítéséért.
-A GJG Színpad az Országos Diákszínjátszó Találkozó országos döntőjén
elért bronz minősítésért.
-Helfenbein Dávid az Országos Babits Mihály Versmondó Verseny
Különdíjáért.
-Báló Marianna Fábián Péter, Simon Janka, a GJG Színpad és Helfenbein
Dávid felkészítéséért.
-Égi Fruzsina a Cselgáncs Országos Diákolimpia Döntőjén megszerzett I.
helyezésért és a Cselgáncs Országos Bajnokság III. helyezéséért
-Szepesi József felkészítő edző Égi Barnabás, Hunyadi Bence, Märcz Tamás
és Égi Fruzsina felkészítéséért.
-Zsigmond Előd Zsolt az Egyéni Országos Diákolimpia Döntőjében Atlétika
3000 m akadályfutásban elért I. és 3000 m síkfutásban elért III. helyezésért
Ohn Kinga az Országos Diákolimpia Egyéni Döntőjében Atlétika 800 m
futásban elért I., 1500 m futásban elért II. és Mezei futásban elért III.
helyezésért.
-Németh Gyula edző Halmai Balázs, Zsigmond Előd Zsolt és Ohn Kinga
felkészítéséért.
-Berlinger Gábor Márk a Cselgáncs Országos Bajnokságon és a Cselgáncs
Országos Csapatbajnokságon megszerzett II., valamint a Cselgáncs Országos
Diákolimpián elért III. helyezésért.
-Patyi Károly edző Ács Balázs, Geng Dániel és Berlinger Gábor Márk
felkészítéséért
-Arató Csilla a Duatlon Országos Diákolimpia Döntőjén elért II. és a
Triatlon Országos Váltóbajnokságon megszerzett III. helyezésért.
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-Gyurkó Viktor, Póla Ákos, Kesjár Dániel, Kesjár Csaba, Csankó Géza Csaba
és Kövecses Olivér az Országos Diákolimpia Döntőjén Úszás A kategóriában
Csapatban 6 x 50 m fiú gyorsváltóban elért III. helyezésért.
-Paszler József edző Berta Áron, Gyurkó Viktor, Póla Ákos, Kesjár Dániel és
Kesjár Csaba felkészítéséért.
-Sáthi István edző Samai Zsuzsanna, Arató Csilla, Csankó Géza Csaba és
Kövecses Olivér felkészítéséért
-Mutzhausz Ágnes az Országos Diákolimpia Döntőjén Úszás B
kategóriában 4 x 50 m lány gyorsváltó csapatban elért II. és az Országos
Diákolimpia Döntőjén Úszás B kategóriában 100 m lány mellúszásban elért
III. helyezésért. Felkészítő tanár Radva Dóra.
-Navreczki Hajnalka és Navreczki Noémi az Országos Diákolimpia
Döntőjén Úszás B kategóriában 4 x 50 m lány gyorsváltó csapatban elért II.
helyezésért.
Felkészítő tanár Csirzó Zoltán.
-Brunner Bence a Magyarországi Wado-ryu Karate Szövetség 2008. évi
Felnőtt Egyéni Országos Bajnokságán 85 kg férfi kumite versenyszámban
elért III. helyezésért. Nagy Ákos felkészítő edző.
I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános
Iskola és Óvoda
-Fritz Gergely a Baka István Alapítvány által meghirdetett „ÉN ITT
VAGYOK – ÜZENET ÚJ-HULIGÁNIÁBÓL” című Országos
Illusztráció- és Fotópályázat I. helyezéséért.
-Kovács Anita és Kovács Zoltán felkészítő tanár
-Papp Virág a II. Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia
Energia szekciójának II. helyezéséért. Felkészítő tanár Mátisné Szultos
Erzsébet.
-Partos Dávid és Korcsmár Balázs a Tenisz Diákolimpia VI. korcsoportos fiú
Országos Döntőjében megszerzett III. helyezésért. Hahn János felkészítő
edző.
-Straubinger Dániel a Sakk Diákolimpia F-4 korcsoportos Országos
Döntőjében elért III. helyezésért. Vidéki Sándor felkészítő edző.
-Zsitvai Péter az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen angol
nyelvből elért II. helyezésért. Kovácsné Tóth Erika felkészítő tanár
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-Németh Zoltán a Fedett pályás Ifjúsági Országos Bajnokságon
magasugrásban elért II. helyezésért. Scherer Tamás felkészítő tanár, Kecskés
Máté, Kun Krisztián és Németh Zoltán felkészítéséért.
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XII. Emlékezés, évforduló
Január–december
- A neves természet- és gombatudós, akadémikus dr. Hollós László
(*Szekszárd,1859. június 18. - †Szekszárd, 1940. február 16.) születésének
15o. évfordulójára rendezvénysorozattal emlékezett a tudományos világ,
Tolna megye és szülővárosa, Szekszárd.
- Február 17-én a közgyűlés döntése értelmében sajtótájékoztatóval és
koszorúzással hivatalosan is megkezdődött a megyeszékhelyen a
programsorozat.
- Június 18-án az Emlékév ünnepi eseményeinek sorában emlékülésre került
sor a Magyar Tudományos Akadémián, ahol többek között dr. Németh
Tamás, az MTA főtitkára és az európai szarvasgomba szövetségek méltatták
a tudós munkásságát. Felkért előadóként szerepelt a rendezvényen dr. Töttös
Gábor PTE IGYFK docense és Kaczián János, az Egyed Antal Tolna Megyei
Honismereti Egyesület elnöke is.
- Június 19-én dr. Hollós László akadémikus, világhírű gombatudós
posztumusz díszpolgári címet kapott szülővárosától. Horváth István
polgármester a díszes okmányt, leszármazottak híján, dr. Dobos Gyulának, a
Tolna Megyei Levéltár igazgatójának adta át megőrzésre.
-Szekszárd MJV és a PTE IGYFK is egy napos tudományos tanácskozáson
méltatta a város neves szülöttének munkásságát. Az éves program keretében
szellemi vetélkedőkkel, fotó- és rajzkiállításokkal versmondó versenyekkel
emlékeztek a kiváló tudósra. Ebből az alkalomból megkoszorúzták
szülőházának emléktábláját, s sírjára is elhelyezték a kegyelet virágait. A
Sötétvölgyben szarvasgomba keresés zajlott betanított kutyák segítségével, s
szarvasgomba ismertetőre és bemutatóra került sor a Szüreti Napok
alkalmával. A megemlékezés egyik sikeres rendezvénye volt a szarvasgombás
borgála.
Január 12.
A doni áttörés 66. évfordulója alkalmából a város vezetőinek jelenlétében
koszorúzással egybekötött kegyeleti megemlékezést tartott a Magyar
Nemzetőrség Országos Szövetségének Katonai Hagyományőrző Tagozata, a
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi Szervezete és a II.
világháború Hősi Halottaiért és Áldozataiért Egyesület a Babits Mihály
Művelődési Ház közreműködésével.
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Február 24.
Rákóczi utcai szülőházán elhelyezett emléktábla avatásával emlékeztek
Csengey Dénes író-politikusra, születésének 55. évfordulóján.
Február 24-28.
- Megalakulásának 20. évfordulójára emlékeztek a POFOSZ Tolna Megyei
Szervezetében. A jubileumi ünnepségen kitüntetést vehetett át Bencze
Sándor, Vitéz Túrós István, nyugalmazott ’56-os honvéd őrnagy, Varga
János, dr. Deák Gábor elnökségi tag, Bornemissza Ferenc, Rendás Tamás és
Töttös Pál megyei elnök.
Március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján az Alisca Brass
Band közreműködésével, nagyszámú ünneplő előtt Horváth István
polgármester mondott ünnepi beszédet, majd a Szent József Iskolaközpont
tanulói szolgáltak műsorral, amelyen közreműködött a Muslinca Férfikar. A
koszorúzás után az Egyed Antal Honismereti Egyesület és a tisztelgők
elhelyezték virágaikat az alsó- és újvárosi temetőben nyugvó szekszárdi ’48asok sírjánál. 18 órától a z ifjúság esti műsora zárta az emléknapot.
Március 24.
A Honismeret Napján az evangélikus templomban emlékeztek meg a 325 éve
született polihisztorról, Bél Mátyásról az Egyed Antal Honismereti
Egyesület tagjai és a Garay Gimnázium diákjai. Halász Péter köszöntőjét
követően az evangélikus lelkész Bél Mátyásról: Sefcsik Zoltán, a tudós
kutatóról Zentai András tartott előadást.
Március 28.
Koszorúzással emlékeztek a 155 éve született Wosinsky Mórra, az általa
alapított múzeum előtt álló szobránál
Április 17.
Fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte a Városi Bölcsőde. Az ünnepi
megemlékezésre szakmai nap keretében került sor PTE IGYFK E épületében.
Ács Rezső alpolgármester megnyitója után a régió szakmai képviselői
részvételével zajlott a program.
Május 8.
Dienes Valéria születésének 130. évfordulóján a művelődési házban tartott
ünnepségen tiszteletét tette a névadó menye, Dienes Maya is.
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Május 26.
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Deutsche Bühne Ungarn. A
mostani DBU készen áll arra, hogy nemzetközi színházi fesztiválnak legyen
házigazdája, mondta Frank Ildikó igazgató ünnepi beszédében. Heinek Ottó,
a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke arra mutatott rá,
hogy a DBU a hazai németség kulturális autonómiájának egyik alappillére.
Az eltelt negyedszázadra emlékeztet az a jubileumi évkönyv is, amelyet
Kaczián János szerkesztő ajánlott a résztvevők figyelmébe. Végül a színház
irodalmi pályázatát megnyert Pruzsinszky Sándor kortárs drámaíró
Bündenball – Batyubál című művét tekintette meg az ünneplő publikum.
Május 31.
Koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek a résztvevők a Magyar Hősök
Emlékünnepélyén az I. és II. világháborús emlékműveknél a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület Szekszárdi Szervezete és a művelődési ház
rendezésében.
Július 4.
A trianoni országcsonkolásra való megemlékezést szervezett az
országzászlónál dr. Tóth Csaba a Trianon társaság alelnöke és a Szekszárdi
Védegylet. Beszédet mondott Horváth István polgármester.
Július 13.
A Holokauszt 65. évfordulója alkalmából 600 szekszárdi és hatszázezer
magyar áldozatra emlékeztek a Művészetek Házában, ahol Horváth István
polgármester és Schönberger András pécsi főrabbi szavai után megindító
műsort adott a Tücsök Zenés Színpad. Papp Lajos, a borzalmak idején 21
éves túlélő élettörténetének megrázó eseményeiről mondott el döbbenetes
részleteket.
Augusztus 8.
Dr. Csordás Jenő és felesége Terike 60 évi házasság után újra kimondták
egymásnak az igent. A gyémántlakodalmat ünneplő köztiszteletben álló
házaspárt családtagjaik köszöntötték. A házaspár a két legszebb hivatást
választotta és gyakorolta aktív életében, de még nyugdíjas éveiben is. Dr.
Csordás Jenő több évtizeden át volt a megyei kórház gyermekosztályának
főorvosa. Felesége magyar-történelem szakos tanárként, illetve
szakfelügyelőként a Babits Mihály Általános iskolában dolgozott.
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Szeptember 30.
Benedek Elek 150. születésnapján, a Népmese Napján mesemondó versenyt
rendezett általános iskolások részére a Művészetek Háza és az Illyés Gyula
Megyei Könyvtár. A résztvevők a könyvtár udvarán Tóth Ferenc
kertészmérnök által adományozott csüngő nyírfát ültettek a nap emlékére. A
nap vendége volt Fábián Éva mesemondó.
Szeptember 29-30.
A Petőfi Irodalmi Múzeum „Nyelvet öltünk” elnevezésű mozgó kiállítása a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum bejárata előtt tartózkodott Szekszárdon. A
kiállítást - amely Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából
a magyar nyelvről s fejlődéséről szólt,- sok iskolás csoport meglátogatta.
Október 6.
Az aradi vértanukra emlékeztek a Béla király téren a PTE IGYFK Gyakorló
Iskolája diákjai verses, zenés műsorukkal. A Magyar Nemzetőrök Tolna
Megyei Szervezete díszőrsége mellett a városi szervezetek, iskolák
egyesületek, az önkormányzat képviselői megkoszorúzták a ’48-as
emlékművet.
Október 16.
Dicenty Dezső (1879-1965) Szekszárd szülötte, a Francia Becsületrend
Parancsnoki Keresztjével kitüntetett világhírű szőlész-borász, születésének
130 évfordulója alkalmából megtartott emlékülésen a jeles tudósról dr. Töttös
Gábor, az Alisca Borrend krónikása, helytörténész tartott előadást. Ez
alkalommal adták át a Dicenty Dezső Emléklapokat – Schubert Péter
alkotását – a magyarországi kiváló szőlész-borász szakembereknek. Az
emléklapot adományozók Schubert Péter, Farkas Pál, Ferenc Vilmos voltak.
Az eseményt követően emléktábla újraavatás történt a Dicenty Dezső utca
elején, ahol Farkas Pál szobrászművész alkotását, emléktáblát helyeztek el a
Frankos Fogadó falára.
Október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. és az „újkori” magyar
köztársaság kikiáltásának 20. évfordulóján a városi önkormányzat
dísztermében a POFOSZ ülésén Töttös Pál, elnök kitüntetéseket adott át. A
délután folyamán a város vezetői, társadalmi és civil szervezetek, az
érdeklődő szekszárdiak a Szent István téri 56-os emlékműnél gyülekeztek.
Kerekes Csaba frakcióvezető mondott ünnepi beszédet, majd az I. Béla
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Gimnázium diákjai adták elő műsorukat. A történelmi egyházak képviselői
ünnepi áldást mondtak. Koszorúzás és gyertyagyújtás után a Szekszárdi
Kamarazenekar adott hangversenyt a Művészetek Házában. A Földesi Lajos
vezette zenekar Haydn: „A megváltó hét szava a keresztfán” című művéből
adott elő részleteket.
November 1.
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Gaál László által vezetett az
„Ifjú Szív Magyarországi Német Nemzetiségi Táncegyüttes”.
November 4.
Szekszárd MJV Önkormányzata a nemzeti gyásznap alkalmából csendes
megemlékezést tartott az 1956-os emlékműnél, ahol gyertyagyújtással
tisztelegtek a hősök emlékének. A megyeszékhelyen koszorúkat helyeztek el
az I. és a II. világháború áldozatainak emlékműveinél és a temetőben az
ismeretlen katona sírjánál.
November 4.
Dr. Tóth Lajosra, az 1956-os forradalom és szabadságharc szekszárdi
Nemzeti Bizottságának elnökére emlékeztek a POFOSZ és más civil
szervezetek tagjai, barátai és tisztelői az újvárosi temetőben lévő sírjánál. A
városháza aulájában található márványtábláján dr. Haag Éva alpolgármester
és Töttös Pál, a helyi Nemzeti Bizottság egyetlen élő tagja helyezett el
koszorút.
November 26.
Babits Mihályra emlékeztek a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. A
Társadalmi Egyesületek Szövetsége valamint a Nők Szekszárdért Egyesület
amatőr versmondók részére hirdetett versenyt. A 18 versmondóval Németh
Judit előadóművész beszélgetett, majd a Babits szobor előtt gyertyát
gyújtottak a résztvevők.
Családtagjaik, barátaik, ismerőseik és tisztelőik emlékeztek meg a 20 éve
elhunyt Thész Lászlóról, a Liszt Ferenc Zeneiskola volt zongoratanáráról,
igazgatójáról, az 5 éve elhunyt Varga S. József újságíróról és Körtés József
fuvola tanárról.
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XIII. Neves halottaink
Husek Rezső (*Budapest, 1921. január 6. – †Szekszárd, 2009.) zenetanár,
zongoraművész. A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
érettségizett, majd 1949-ben elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Főiskola Zongora Tanszakát. Pályáját 1951-ben a ceglédi Állami
Zeneiskolában kezdte, majd a Népművelődési Minisztérium
kezdeményezésére 1955-ben megszervezte a megyeszékhelyen a zeneoktatást,
a Szekszárdi Állami Zeneiskolát, később a megye településein: Bonyhád,
Tolna, Dombóvár, Tamási, Bátaszék. A megyeszékhely zenei életének, dr.
Tucsni Lászlóval egyik megszervezője és aktív résztvevője. Hangversenybérlet sorozatokat szervezett, önálló estek kiváló előadóművésze volt. A
Liszt kultusz ápolója. Alapító tagja a Liszt Ferenc Társaságnak (1973), majd
a Szekszárdi Csoport létrehozója (1976). A zenetanárok országos versenyének
megszervezője. Több százra tehető zenei tárgyú cikkeinek, kritikáinak száma.
Számos állami, szakmai elismerés tulajdonosa: Szekszárd díszpolgára,
Babits-díjas, Cziffra-díjas zongoraművész. Első szekszárdi hangversenyét
1956-ban adta a régi vármegyeháza dísztermében, s 2006-ban itt tartotta
utolsó nagy önálló koncertjét, bár ezután is vállalt még fellépéseket.
Dr. Szabópál Antal (*Szekszárd, 1931. január 21.-†Szekszárd, 2009. október
7.) Életének 79. évében elhunyt dr. Szabópál Antal, Szekszárd város
díszpolgára. Közel húsz esztendeig állt a Tolna megyei Tanács élén, abban az
időszakban, amelyben a város és a megye ipari, mezőgazdasági, kulturális
fellendülése meghatározó volt. Az egykori kőműves nemcsak leérettségizett,
de főiskolai tanulmányai végén vörös diplomát kapott, majd cum laude
végzett a jogtudományi egyetemen, s végül Moszkvában vette át akadémiai
oklevelét. A nagyon mélyről, nagy szegénységből érkezett Szabópál Antal
élete során Tolna megye és Szekszárd, az itt élő emberek életkörülményeinek
jobbításán fáradozott.
Orbán László (*Szekszárd, 1949. december 9.– †Budapest, 2009. július 15.)
A magyar amatőr boksz valaha élt egyik legragyogóbb tehetsége volt.
Zseniális lábmunkája és védekezése emelte a kortársai fölé, egyetlen
hiányossága az ütőerejének gyengeségében rejlett. A Szekszárdi Dózsa
ökölvívó klubjában, Leposa Ferenc irányításával kezdte sportkarrierjét.
1969-ben a bukaresti Európa-bajnokságon pehelysúlyban aranyérmet, 1971ben Madridban bronzérmet nyert. 1969 januárjától Papp László edző
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segítette az olimpiai felkészülését, majd az 1972-es müncheni olimpián
ezüstérmet szerzett. 1968-1973 között országos felnőtt bajnokságon pehely-,
könnyű- majd kisváltósúlyban 3 arany- és három bronzérmet szerzett. Az
aktív ökölvívást 1974-ben abbahagyta, de edzőként tovább dolgozott. 1989ben a Budapesti Honvédban fejezte be ökölvívóedzői tevékenységét.
Szakál László (*Budapest, 1930. július 18. - †Szekszárd, 2009. július 7.) A
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. Munkássága a
vetőmag nemesítési, termesztési és kereskedelmi szakmához kapcsolódott.
Volt növénytermesztési felügyelő, főagronómus, majd a Vetőmag Vállalat
Területi Központjának igazgatójaként ment nyugdíjba. Közel 30 évig töltötte
be a Magyar Agrártudományi Egyesület megyei titkári tisztét. Nyugdíjasként
is számos szakmai szervezetben dolgozott. A Tolnai Népújság külsős
munkatársaként évtizedeken keresztül a lap olvasóinak rendszeresen szolgált
mezőgazdasági szaktanácsokkal.
László Lajos író, szerkesztő (*Szekszárd, 1925. szeptember 15. - †Pécs, 2009.
augusztus 1.) 1951-ben a Garay János Gimnáziumban érettségizett. A
főiskolai majd egyetemi tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta.
Politikai gazdaságtanból és magyar irodalomból doktorált. A Magyar Rádió
Pécsi Stúdiójának szerkesztőjeként vonult nyugdíjba. Könyveiben gyakorta
idézte a régi Szekszárd világát.
Somogyvári Gábor (*Bátaszék,1947. május 31. - †Szekszárd, 2009.
augusztus 10.) Mechanikai műszerész szakmunkás végzettséget szerzett,
majd a Rózsa Ferenc Szakközépiskolában érettségizett. Szakmájában számos
helyen dolgozott. 1980-tól az ITV szekszárdi szervizének vezetője, majd
1989-től az ITV Reprint Kft ügyvezető igazgatója. Pakson önkormányzati
képviselő, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának
elnöke, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nonprofit Kft. felügyelő
bizottságának elnöke.
Házi Magdolna (*Budapest, 1953. június 17.- †Szekszárd, 2009.) 1980-ban
a Kaposvári Tanítóképző Szekszárdi kihelyezett tagozatán tanító,
könyvtáros, majd 1993-ban az IGYFK-n szociális munkás végzettséget
szerzett. Dolgozott a megyei könyvtárban, szervezett olvasótáborokat,
végzett a Magyar Tudományos Akadémia által is díjazott tudományos
munkát. Létrehozta a sérült embereket támogató levelező hálózatot, a
Családi Integrált Klubot súlyos, halmozottan fogyatékos fiatalok és
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családtagjaik részére, majd az Önálló Életért Alapítványt és a rövid életű
Támogatói Szolgálatot. Életét az elesettek, a rászorulók megsegítésének
szentelte.
Szigetvári Ernő /* Budapest, 1927. – †Szekszárd, 2009. szeptember/
nyugdíjas, bankigazgató helyettes, igazi lokálpatrióta, Pro Urbe – Szekszárd
díjas. Tanulmányait szülőhelyén kezdte, majd Vácon a piaristáknál folytatta
1946-ig. Ezt követően Őcsénybe került jegyzőgyakornoknak. Egész életében
hű maradt Tolna megyéhez, Szekszárdhoz, amelynek 1972-1988 között
tanácstagja is volt. Szorgalmazta a Sportcsarnok és a Művészetek Háza
megépítését. Nevéhez fűződik a szekszárdi Debulay család kovácsoltvas
díszkapujának megmentése, amely - kezdeményezésének eredményeként- a mai
sajtóház oldalát díszíti. A Szent István szobor felállítása kétéves
fáradhatatlan ügyszeretetének köszönhető, mert közadakozásból
megszülethetett a szobor. Szigetvári Ernő, igazi közéleti ember volt, aki
tevőlegesen foglalkozott a város életével.
Grósz József (*Somogy, 1935. augusztus 1. – †Szekszárd, 2009. szeptember
19.) a Garay János Gimnázium nagyformátumú tanáregyénisége, magyar –
történelem szakos pedagógus. Szekszárdon a Rózsa Ferenc
Szakközépiskolában tanított, 1972-től nyugdíjaztatásáig a Garay
gimnáziumban. Hosszú ideig a magyar nyelv és irodalom tantárgy megyei
szakfelügyelői feladatait is ellátta. Szakmailag elkötelezett, módszertanilag
felkészült, mesteri oktató-nevelő tevékenységét generációk érzékelték.
Tanítványai tisztelettel és elismeréssel emlékeznek rá.
Szekszárd, 2010. június 23.
Az Aranykönyv szerkesztő bizottságának tagjai:
Dr. Dobos Gyula
Judit

Dr. Méry Éva

Németh

Szekszárd MJV közgyűlése /2010. (. ..június 24-i szekszárdi öh. sz.
határozatával a 2009. évi bejegyzéseket jóváhagyta.
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