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Szekszárd Megyei Jogú Város 

Aranykönyve 
2016. 

 

I. Önkormányzat, közigazgatás 
 

December 31.-január 1. 
Az Újévet Ács Rezső polgármester köszöntője után látványos tűzijáték követte, 
majd Kindl Gábor retro diszkója szórakoztatta a Béla király térre kilátogatókat. 
 
Január 8. 
Szekszárd város önkormányzata a felsőoktatásban részt vevő helyi hallgatók 
támogatására a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz 6 millió forint önrészt 
biztosított a 2016. évre. 
 
Január 28. 
Szekszárd Megyei Jogú Város évi első közgyűlésén a képviselők döntöttek arról, 
hogy rendeletet alkossanak a Város Napjáról,  amelyet ezentúl augusztus 29-én 
ünnepelünk. Az alkalmat I. Béla király születésének 1000 éves jubileuma, a 
napot pedig a városi képviselő-testület 1905. évi első ülése adta. 
 
Február 23. 
Szekszárdra látogatott Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János 
miniszterelnökséget vezető miniszter a Modern Városok program keretében, 
hogy több mint 33 milliárd forint értékű fejlesztési csomagban állapodjon meg 
Ács Rezső polgármesterrel. A kormányfő a részletekről szólva elmondta: 
távhővezeték épül Pakstól Szekszárdig, amellyel az atomerőmű hűtővizét 
vezetik városunkba fűtés céljából, az ipari park 100 hektárral bővül, felújítják a 
borvidék és a város útjait, új szakképző centrum létesülhet, négycsillagos 
szálloda, uszoda, rekreációs központ, multifunkcionális sportcsarnok épülhet, 
Gemencben kalandparkot hoznak létre. A megállapodás  hosszú távra 
meghatározza a város életét, történelmi távlatokat nyit. 2018-ig a fejlesztési 
program legtöbb elemét szeretné a városvezetés megvalósítani. 
 
Február 24-25. 
A hagyományokhoz híven fórumokon adott számot a település gazdálkodásáról, 
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terveiről Szekszárd önkormányzata nevében Ács Rezső polgármester. Elmondta, 
hogy a város vagyona 2010 óta 12,5 milliárd forinttal gyarapodott, és a 47 
milliárdra becsült vagyon stabil hátteret biztosít a fejlesztésekhez. A 
beruházások között az élre kívánkozott az új vízbázis kiépítése. A 6,5 
milliárdos projekt egy évszázadra megoldja a környék egészséges vízellátását.  A 
polgármester örömmel számolt be a befejezett beruházásokról: utak, járdák, 
kerékpárutak felújítása, buszmegállók díszburkolat cseréje, csapadékvíz 
elvezetés, távhőrendszer rekonstrukció, hajléktalanszálló bővítése, a Garay 
gimnázium és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, óvodák, orvosi 
rendelők, tornatermek és öltözők felújítása, sportöltöző építése, a siófoki, majd a 
Palánki úti körforgalom átadása, újabb térfigyelők kihelyezése. Az 
önkormányzat közreműködésével készült el a kilátó a Bati-keresztnél és a 
mentőállomás felújítása is. 
 
Február 25. 
Városunk közgyűlése 10,4 milliárd forint főösszeggel elfogadta a költségvetést. 
Ács Rezső polgármester szerint a büdzsé a napi működésre és a fejlesztésekre 
egyaránt biztosítja a megfelelő forrásokat. 
 
Február 26. 
A Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény Hétszínvilág Fogyatékosok 
otthona, Rehabilitációs Intézménye energetikai korszerűsítését 150 millió 
forintból végezték el. Czibere Károly államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány 
elkötelezett a szociális ellátórendszer minőségének javításában, dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott pedig örömét fejezte ki, hogy az itt élők lényegesen 
jobb feltételek közé kerültek. 
 
Március 2. 
Az önkormányzat módosította a szociális ellátásokra vonatkozó rendeletét, s a 
nem kötelezően ellátandó feladatokra a költségvetésből 130 millió forintot 
bocsátott a rászorulók rendelkezésére, amely tartalmazza a települési ápolási, a 
lakhatási, a rendkívüli és a rendszeres gyógyszerár-támogatást. Ács Rezső 
polgármester kiemelte: „Igyekszünk mindenkire odafigyelni és a kellő ellátást, a 
mindennapi életvitelhez szükséges forrásokat biztosítani. Ez az egyik fő üzenete 
a 2016-os költségvetésnek.” 
 
Március 10. 
Foglalkoztatáspolitikai megállapodást írt alá Szekszárd a megyei 
önkormányzattal és a kormányhivatallal annak érdekében, hogy együttesen 



 3 

szolgálják ki a munkaerőpiaci igényeket, amely megyei szinten közel 1500 
embert érint.  
 
Április 15-16. 
Szekszárd város önkormányzata és szakmai partnere, az Alisca Terra Nonprofit 
Kft. 2. alkalommal szervezte meg a Tavaszi nagytakarítást a közterületeken. A 
városszépítő akcióban intézmények, cégek, egyesületek, baráti társaságok és 
magánszemélyek vettek részt, mintegy 3 ezren. 
 
Április 21. 
A fenntartható NGO 2.0 címmel rendezett konferenciát a kulturális központban 
a Holland Királyság budapesti nagykövetsége, amelynek témája a forrásteremtés 
kapcsolatépítés segítségével volt.  Hollandia nagy tapasztalatokkal rendelkezik e 
téren, amelyeket szívesen átad, mondta Elzo Molenberg nagykövet-helyettes. 
 
Április 27. 
Első alkalommal hívta közös ballagásra Ács Rezső polgármester és a város 
vezetése 8 intézmény 39 osztályának 760 diákját a Béla király téri 
országzászlóhoz. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város mindig visszavárja 
az itt végzett fiatalokat. A diákok emlékül egy-egy gravírozott tollat kaptak 
ajándékba. 
 
Április 28. 
A közgyűlés döntésére az önkormányzat a jövőben térítésmentesen biztosítja az 
életvitelszerűen Szekszárdon lakó, hathetes kort betöltő gyermekek részére a 
komplex ultrahangos szűrővizsgálatot. 
 
Május 1. 
Nagy érdeklődés mellett egész napos Retro majálist rendezett a város a 
kulturális központ szervezésében. 
 
Május13-16. 
Szekszárd város új kulturális és gasztronómiai fesztiválját rendezték meg 
Pünkösdi Hal- és Vadünnep címen a kulturális központ szervezésében neves 
szekszárdi borokkal, hazai hal- és vadételekkel, kitűnő kulturális programokkal, 
amelyek több tízezer látogatót vonzottak városunkba.  
 
Május 18. 
A helyi közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztésében 19 buszöblöt 
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újítottak fel és láttak el díszburkolattal, amely a gerincvonalon található 
valamennyi megállót érintette. Ács Rezső polgármester a városközpontban 
tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a fejlesztés egy pályázatnak 
köszönhetően 48 millió forint keretösszegből valósulhatott meg, amelyből a 
Paksi Atomerőmű „Jövőnk energiája” térségfejlesztő alapítványa segítségével 
nyert el Szekszárd. A kivitelező a helyi KÉSZ Kft. volt. 
 
Május 26. 
Az önkormányzat rászoruló tanulók számára az intézményen kívüli szünidei 
étkeztetésre, 32 hátrányos és 164 halmozottan hátrányos diák után igényelt 
központi támogatást. A 12 ezer adagra folyósított összeget a város 4,4 millió 
forinttal egészítette ki. 
 
Május 29. 
A Városi Gyermeknapon interaktív foglalkoztatók, műsoros produkciók, 
mozifilmek, történelmi játékok és játékpark várta a legkisebbeket a kulturális 
központ szervezésében a Liszt Ferenc téren. Az egész napos programot igen 
sokan élvezték. 
 
Június 17. 
Hazánkban elsőként Szekszárdon írt alá a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében a helyi foglalkoztatási együttműködések 
megvalósítására irányuló támogatási szerződést Fehér János, az államkincstár 
Tolna megyei igazgatója és Ács Rezső polgármester. A projekt konzorciumában 
részt vesz a megyei kormányhivatal és az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület. 
 
Június 21. 
Ács Rezső polgármester átadta a Kálvin tér Kerékhegy utcából induló 333 méter 
hosszú szakaszának megújult vápás betonútját. 
  
Június 25. 
A László-napi pikniken zöldövezetté vált a Béla király tér, amelyet 
megtöltöttek a családok, érdeklődők, hiszen az egész napos színpadi programok 
mellett a helyi vendéglátók étkeit és a borászok borait is megízlelhették az oda 
látogatók. Immár hagyományosan megtartották a Magyar Bor Napját is, 
amelyen a város lakosságát várták koccintásra, hogy Szekszárd ismét elnyerhesse 
a Legnépszerűbb borvidéki település címet, ami meg is történt. 
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Július 
A Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet új igazgatója Pekari Bernadett lett. 
 
Július 7. 
Az országos nagyvárosi bűnmegelőzési program keretében a szekszárdi 
megállapodást a város, a rendőrkapitányság, a SzőlőSzem mozgalom és a 
polgárőrség képviseletében Ács Rezső polgármester, dr. Pilisi Gábor 
rendőrkapitány és Balogh László a SzőlőSzem Egyesület elnöke látta el 
kézjegyével. 
 
Augusztus 20. 
A belvárosi római katolikus templomban ünnepi szentmisén emlékeztek az 
államalapítóra, majd ökumenikus kenyérszentelésre került sor, amelyet Bacsmai 
László katolikus esperes-plébános, dr. Kaszó Gyula református és Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész végzett. A kenyeret Ács Rezső polgármester szegte meg. 
Ünnepi beszédet dr. Haag Éva alpolgármester mondott. 
 
Augusztus 23. 
A Modern Városok és ezen belül a Mérey Mihály program keretében 
befejeződött a Sárköz utca útburkolatának felújítása. A mintegy 100 ingatlant 
érintő rekonstrukció 350 millió forintba került. Átadták a Csengey Dénes utca új 
útburkolatát is. A 44 milliós felújítás harminc család számára tette lehetővé 
otthona jobb megközelítését. 
 
Augusztus 27-29. 
1905. augusztus 29-én alakult meg a rendezett tanácsú várossá lett Szekszárd 
első képviselő-testülete. A Város Napját háromnapos rendezvénysorozattal 
ünnepeltük. (Részletes program a IV. fejezetben) 
 

Szeptember 22. 
A gyakorlóiskola 3. a osztálya nyerte el a 9. Autómentes Napon azt a 
vándorserleget, amelyet a „Legtekerősebb osztály” vehetett át Ács Rezső 
polgármestertől. A kerékpártúrát az önkormányzat, a Zöldtárs Alapítvány és a 
Szekszárdi Klímakör szervezte. 
 
Szeptember-október 
Az önkormányzat és szerződéses partnere megkezdte a szekszárdi utcaképet 
elcsúfító, elhagyott autók elszállítását. 
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Október 1. 
-Az Idősek Világnapja alkalmából Ács Rezső polgármester a kulturális 
központban köszöntötte a szépkorúakat, megköszönve azt az áldozatos 
munkát, amellyel aktív korukban hozzájárultak a város életének jobbításához. 
Az 1500 vendéget Bereczky Zoltán és a bogyiszlói zenekar három zenés 
előadással várta. Ács Rezső a kiemelkedő munkát végzőknek virágcsokorral 
köszönte meg tevékenységét.  
-Két és féléves eredményes szekszárdi munkálkodását követően, családi okok 
miatt elhagyta Szekszárdot a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója. 
Halmai-Nagy Róbert az EMMI Közművelődési és Művészeti Főosztályán 
folytatja munkálkodását. Az önkormányzat új vezetőnek Farkas Jánost bízta 
meg.  
 
Október 4. 
A Modern Városok és ezen belül a Mérey Mihály program keretében 
befejeződött a Bartina utca 700 méteres szakaszának felújítása. A 150 milliós 
beruházás közvetlenül 120 ingatlant és az úton keresztül elérhető nagyszámú 
tanyát is kedvezően érinti. A rekonstrukció eredményeként mintegy 2000 
szekszárdi közlekedési lehetősége javult. 
 
Október 5. 
Szekszárdon a Garay Élménypincében fogadta Ács Rezső polgármester Maria 
José Marais Pires asszonyt, Portugália nagykövetét, hogy a 45 ezres Viseu és 
Szekszárd város között a borkultúra mentén együttműködési kapcsolatot 
alapozzanak meg. 
 
Október 12. 
Elkészült a Parászta-patak mederrendezése. A Mérey-program 250 milliós 
beruházása keretében 800 méter hosszú dréncső-hálózatot fektettek le, amely a 
korábban a pincékbe beszivárgó vizet vezeti el. Az elkészült műtárgyat Ács 
Rezső polgármester és Ferencz Zoltán önkormányzati képviselő adta át a körzet 
lakóinak nagy örömére. 
 
Október 28. 
Megújult a várost elkerülő 56-os főút szekszárdi bevezető szakaszának 
leginkább igénybe vett, közel 1 km-es szakasza a Modern Városok programban, 
amelyet Horváth István országgyűlési képviselő, Ács Rezső polgármester és 
Bencze Szabolcs, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója bocsátott a 



 7 

közlekedők rendelkezésére. A beruházás közel 100 millió forintba került. 
Kivitelezője a Soltút-Strabag konzorcium volt. 
 
November 6. 
Megtartották az Uniós Fejlesztések Nyílt Napját a kulturális központban, ahol 
Ács Rezső polgármester a kulturális fejlesztések kapcsán kiemelte, hogy a 
modernizált, kibővített intézmény a város civil szervezeteinek otthona, 
Szekszárd rendezvényeinek helyszíne, de turisztikai szempontból is kiváló 
lehetőségeket hordoz. Az egész napos rendezvényen igen sok ingyenes program 
várta a látogatókat. 
 
November 11. 
A művészet, a kultúra és az örökség megőrzés területén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként Szekszárd elnyerte a „Holnap Városáért” díjat, amelyet 
Ács Rezső polgármester a Fővárosi Önkormányzat dísztermében vett át. 
 
November 15. 
Egyszerre két parkoló egységhez bekötött e-mobility töltőállomás fogadja ezután 
az elektromos autóval rendelkezőket a megyeszékhelyen, a Piactér 
parkolóházának alsó szintjén. Ács Rezső polgármester kiemelte az átadón, hogy 
az önkormányzat így is tenni kíván a levegő tisztaságának megőrzéséért. 
 
November 18. 
„A cél: minden hónapban egy-egy rendezvényt letenni a szekszárdiak asztalára” 
– mondta megnyitójában Ács Rezső polgármester, amikor a 600 négyzetméteres 
fűtött sátorban megnyitotta a város Márton-napi rendezvényét, amelyen az 
Aranykulacs és a Papa borozója kiváló liba lakomát varázsolt az éhes 
szekszárdiak számára. A hegy levét 6 pincészet kínálta és színvonalas 
programokban sem volt hiány. 
 
November 22. 
25 település részvételével, Szekszárd vezetésével Polgármesteri Konzultációs 
Fórum alakult, amely a fejlesztési tervek, elképzelések összehangolását végzi. A 
fórum tiszteletbeli elnöke Horváth István, a választókerület parlamenti 
képviselője lett. 
 
November 23. 
Megújultak és bővültek a Magyar Államkincstár Augusz utcai irodái. Az 
önkormányzattal közös tájékoztatón dr. Dancsó József az államkincstár elnöke 
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kiemelte, hogy az eredményes munkához elengedhetetlen a megyei kirendeltségek 
és az önkormányzatok együttműködése, ami Szekszárdon példaértékű, hiszen e 
város volt az első az országban, amely foglalkoztatási paktum keretében 
megállapodást írt alá a kincstárral. Ács Rezső polgármester megerősítette, hogy a 
város nagy hangsúlyt fektet a szakképzés fejlesztésére, bölcsődei, óvodai 
férőhelyek bővítésére az eredményes TOP pályázatok segítségével. 
 
November 27.- december 23. 
Sok és változatos programmal várta az érdeklődőket a Szekszárdi Advent a 
Béla király téren. Kézműves vásár, adventi ételek és italok, hófánk-csúszda, 
szalmalabirintus és színvonalas műsorok. A megnyitón Ács Rezső polgármester 
bejelentette, hogy a díszkivilágítást megújították, a látványosságokat 
bővítették. Egyházi köszöntőt mondott Fodor Péter baptista lelkészjelölt. Az 
Élő szeretetet embertársainknak, a naponta 17 órakor kezdődő színvonalas 
szabadtéri programokat a Mentálhigiénés Műhely szervezte. Rendező a Babits 
Mihály Kulturális Központ volt. 
 
November 30. 
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos adott tájékoztatót a Paks II. projekt állásáról 
Szekszárdon, a Placcon tartott, nagy érdeklődéssel kísért fórumon. Ács Rezső 
polgármester elmondta, hogy az erőmű biztosítja majd a megyeszékhely 
távhőellátását, amellyel 15-16 ezer szekszárdi lakos rezsiköltségei csökkennek. 
Az országosan egyedülálló szakképzési életpályamodell pedig a szakember 
ellátást biztosítja majd. 
 
December 9. 
17 civil szervezeten keresztül mintegy 1000 rászoruló szekszárdi lakosnak 
juttatott el ajándékutalványokat karácsony előtt az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága. A teljes keret meghaladta a 2 millió forintot. 
 
December 22. 
Elkészült a sürgősségi betegellátó előtti Ybl utcai parkoló. Ács Rezső helyszíni 
tájékoztatón elmondta, hogy az önkormányzati forrásból kialakított parkoló 8,4 
millió forintba került és 21 autónak biztosít helyet. A munkát a helyi KÉSZ 
Kft. végezte. 
 
December 22. 
Kiefaber Gábor tű. alezredes lett a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője. A kinevezését dr. Balázs Gábor megyei igazgatójától vette át. 
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II. Gazdaság 
 

Január-december 
Tőzsér Béla, az Envihorizont Kft. & Envirosan Bt. Szekszárd ügyvezetője 
számos vízgazdálkodási konferencián képviselte a szakmát, folytatott 
megbeszéléseket szakemberekkel: Abu-Dhabiban, Londonban, EU-bizottság 
delegációja tagjaként Chilében a Körkörös Gazdaságfejlesztési Misszió témájú 
konferencián. Madridban az Európai Alga Biomassza Szövetség konferenciáján 
a tagok közé nyert felvételt. 
 

Január 25. 
Tolna megye és Szekszárd gazdasági fellendülése, a török–magyar kapcsolatok 
erősödése érdekében a Jobbik helyi képviselői meghívták a török nagykövetség 
kereskedelmi tanácsosát, Faruk Cömelt, aki találkozott Ribányi Józseffel, a 
megyei közgyűlés alelnökével és Ács Rezső polgármesterrel is. 
 
Február 5. 
A svájci tulajdonú, szekszárdi telephellyel is rendelkező CabTec Group ismét 1 
millió forintot ajánlott fel általános iskoláknak infokommunikációs eszközök és 
programok vásárlására. Ács Rezső polgármester elismeréssel szólt a cég komoly 
társadalmi szerepvállalásáról. Török Csaba telepvezető ígéretet tett a városi 
intézmények további támogatására. 
 
Február 16. 
Ritka eseménynek lehettek szemtanúi a Sió-csatorna mentén élők. Itt hajózott le 
Siófokról az a 90 személyes Akali nevű vízibusz, a Balatoni Hajózási Zrt. 
járműve, amely a jövőben a Dráván teljesít turisztikai feladatokat. 
 
Február 26. 
A Corinthia Hotel báltermében immár 4. alkalommal tartották meg az Eger–
Szekszárd bikavér párbajt. Az eseményen részt vett a két város polgármestere. 
Ács Rezső elmondta, hogy kollégájával, Habis Lászlóval a következő évben az 
összes megyei jogú város polgármesterét meghívják a bikavért népszerűsítő 
magas szakmai színvonalú rendezvényre, hiszen a vetélkedés nyertese 
mindenképpen a fogyasztó. 
 
Február  
Az Sz+C Stúdió Kft. Szekszárd belvárosának egyik legszebb épületében, a 
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Magyarországi Német Színházban végzett komplett belső és külső felújítást. 
 
Május 12-14. 
Rangos nemzetközi borversenyeken jutalmazták szekszárdi pincészetek 
vörösborait: Bordeaux-ban a Takler és a Halmosi Pincészet, Brüsszelben pedig 
Taklerék mellett a Németh Családi Pincészet nyert aranyérmet. 
 
Május 24. 
A szekszárdi borászatok érték el a legtöbb aranyérmet a IX. Nemzetközi 
Kékfrankos Borversenyen. A nagyaranyat a Fritz Pincészet érdemelte ki 2012-
es Prémium borával. 
 
Szeptember 
-A Mészáros Borház nyerte a „Bor és Piac” magazin által meghirdetett 
Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka versenyt. A versenyben 110 szőlőbirtok 
vett részt. A legjobb 10-et az internetezők jelölték, majd ezeket a magazin 
zsűrije személyesen meglátogatta. 
-A Földművelésügyi Minisztérium harmadszor meghirdetett vörösborok ország 
kóstolóján 274 nevezett tételéből 8, közte a Posta Borház 2012-es Cabernet 
Franc bora került a TOP borok közé. 137 nedű kapott Borkiválóság címet, 
köztük 15 szekszárdi pincészet 25 bora. Az Eszterbauer Borászat és a Takler 
Pincészet 3-3, a Márkvárt Családi Pincészet, Mészáros Pál Pincészete, a Posta 
Borház és a Vida Családi Birtok 2-2, a Bodri Pincészet, Bősz Adrián 
Pincészete, Dúzsi Tamás és Családja Szegzárdi Borászat, a Ferger-Módos 
Borászat, a Hetényi Pincészet, a Lajvér Avantgarde Borház, a Schieber 
Pincészet és a Twickel Szőlőbirtok egy-egy borral került a legjobbak közé. Az 
ország 5 csillagot elérő 3 bora közül kettő szekszárdi lett: a Fekete Borpince 
2011-es Mókamester Cuvée-je és a Vesztergombi Pince 2012-es Turul bora. 
 
Október 3. 
A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület „Study Tour” címmel mutatta be Baranya, 
Somogy és Tolna megye Tourinform irodáiban dolgozóknak Szekszárd és térsége 
turisztikai attrakcióit. 
 
Október 7. 
Közelebbi kapcsolatba kívánt lépni közszolgáltatásaival a lakossághoz az 
ERÖV Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft., ezért közös ügyfélszolgálati 
irodát nyitott az Intersparban. 
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November 10. 
Ünnepélyes keretek között átadták a Hungária Takarék korszerű fiókját a 
Rákóczi utcában. Az átadást szimbolizáló szalagot dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott, Ács Rezső polgármester, Gáspár Csaba, a takarék 
ügyvezetője és Horváth István, a kiemelt programokért felelős miniszteri biztos 
vágta át. 
 
November 14. 
A Modern Városok programban a megyeszékhelyek közül egyedül Szekszárd 
tűzte ki célul a szakképzés fejlesztését, hangsúlyozta Ács Rezső polgármester az 
önkormányzat által életre hívott fórumon, amelyen a 7-8. osztályos tanulóknak 
és szüleiknek adtak tájékoztatást a Szekszárdi Szakképzési Centrummal 
közösen a pályaválasztás lehetőségeiről, ahol Ábrahám Norbert főigazgató a 
centrum iskoláinak szakmai kínálatát mutatta be. 
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III. Oktatás, nevelés 
 
Február 12. 
Tovább viselheti a Zöld Óvoda címet a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
kertvárosi részlege, amely a Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton megújította a 2011-ben 
szerzett minősítését. 
 
Március 7. 
PTE KPVK és a szekszárdi önkormányzat által közös előadássorozat indult 
„Az aktív időskorért – Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme” címmel a Pécsi 
Tudományegyetem szekszárdi karán, ahol a szervezők nevében Ács Rezső 
polgármester és dr. Horváth Béla dékán megállapodást írt alá a szekszárdi 
művelődési lehetőségek palettájának bővítéséről. A zsúfolásig megtelt 
előadóteremben elsőként dr. Horváth Béla egyetemi tanár tartott előadást Nagy 
költők nagy szerelmei címmel. 
 
Március 10. 
18. alkalommal rendeztek természettudományos napot a Baka István Általános 
Iskolában 5 iskola 88 versenyző tanulójával. 
 
Március 10-11. 
A Garay-napok Kárpát-medencei diáktalálkozón zajlott a Kőrösi Csoma Sándor 
földrajz-, a Tolna Megyei Szilárd Leó fizika-, valamint a Művészetek Házában 
„Az én Pannóniám” vers- és prózamondó verseny. A megmérettetésekre határon 
túli fiatalok is érkeztek Révkomáromból, Kassáról, Nagyberegből, 
Gyergyószentmiklósról, Margitáról, Óbecséről és Lendváról. A fizikaverseny I. 
helyét, így a vándorserleget a házigazda Garay János Gimnázium csapata 
nyerte. Az ekkor választott garaysta diákigazgató Tatai Mihály és Kedves 
Emerencia lett, akiket Ács Rezső polgármester iktatott hivatalába. A résztvevők 
számos ismeretterjesztő előadáson is részt vehettek. 
 
Március 11. 
Első alkalommal szervezett állás- és szakmai gyakorlati börzét a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum, ahol 20 standnál várták a diákokat a borászok, 
nagyvállalatok és a kereskedelmi és iparkamara képviselői. 
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Március 17-19. 
Hét kategóriában 89 tanuló 76 meghívott pályaművel versenyzett a 12. 
Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék versenyen, amely 
Kovács Győző, a hazai informatikai kultúra terjesztőjének szellemében zajlott 
az I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában. Az eseményen részt 
vett Ács Rezső polgármester, aki reményét fejezte ki, hogy a diákok a jövőben 
informatikusként a magyar gazdaság fejlődését segítik. 
 
Március 21. 
A Harmadik Kor Egyetemén dr. habil. Nagy Janka Teodóra PhD jogász, 
etnográfus, főiskolai tanár, dékán-helyettes Fogunk-e mesélni unokáinknak 
Szekszárdról? című előadása hangzott el. 
 
Március 23. 
A PTE KPVK Borkultúra Szabadegyetem „Feltörekvő szekszárdi borászok – új 
arcok, új értékek a Szekszárdi borvidéken” című előadásán bemutatkozó 
borászok: Guldné Gelencsér Noémi, Sümegi Ákos, Gilányi Csaba, Fülöp Gergely, 
Juhász Tibor, Göndöcs Lajos, Toronyi György, Neiner András, Ádám Tamás, 
Pető László, Garai Zoltán. A házigazda: ifj. Heimann Zoltán volt. 
 
Április 11. 
A Harmadik Kor Egyetemén Tanulás időskorban címmel dr. habil Bajusz Klára 
PhD andragógus, egyetemi docens, tanszékvezető tartott nagysikerű előadást. 
 
Április 15. 
Először rendezték meg országosan a Szakmák éjszakája programot, amelyhez a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum mind a 10 tagintézménye is csatlakozott. 
 
Április 25. 
A Harmadik Kor Egyetemén Szexualitás és szerelem a harmadik korban címmel 
dr. habil. Meskó Norbert PhD pszichológus, egyetemi docens tartott előadást.  
 
Április 26. 
A katasztrófavédelem munkatársai tragikus diszkó balesetet szimuláltak 
Szekszárdon. A nagy érdeklődéssel követett bemutató célja a diákok figyelmének 
felkeltése volt a felelősségteljes közlekedés és viselkedés normáira. E napon 
került sor a hagyományos Rendőr és Tűzoltó Napra is. 
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Április 27. 
A KPVK-n megrendezett sajtótájékoztatón ismertették a fogyatékos emberek és 
munkáltatóik számára Szekszárdon rendezett, különleges nyílt nap eredményeit 
a Fonavita Nkft. és együttműködő partnerei. Az álomnap egyik résztvevője az 
informatika iránt érdeklődő, hallássérült Péter a KPVK rendszergazdai és 
oktatástechnikai feladataival ismerkedett meg sikeresen, Meilinger Zsolt 
oktatástechnikus és Tóth István informatikus segítségével. 
 
Május 9. 
A Harmadik Kor Egyetemén Vas-Guld Zsuzsanna élelmiszermérnök 
doktorandusz, egyetemi tanársegéd előadását Bor-egészség, bor-gasztronómia, 
avagy párosan szép az élet címmel tartotta. 
 
Május 23. 
A Harmadik Kor Egyetemének záró előadását dr. Kurucz Rózsa 
neveléstörténész, főiskolai tanár, dékán-helyettes Híres családok – híres 
gyermekek címmel tartotta. A félév zárásaként 234 hallgató vehette át az 
emléklapot és ajándékkötetet  dr. Horváth Béla dékántól, Ács Rezső 
polgármestertől és dr. Kurucz Rózsa dékán-helyettestől, a program vezetőjétől. 
 
Május 28. 
A 2016-os tanévre Szekszárdon 341 gyermeket írattak be szüleik az általános 
iskolákba, 295-öt pedig az óvodákba. 
 
Június 1. 
Városunk pedagógusait köszöntötte Ács Rezső polgármester a kulturális 
központban Pedagógusnap alkalmából rendezett ajándék színházi előadás előtt, 
amelyen a szülők nevében megköszönte a tanárok odaadó, szakértő munkáját. 
 
Június 
Iskolatörténeti rekordot ért el a Garay János Gimnázium 12. A osztályának 34 
tanulója 4,83-as érettségi átlagával. 
 
Július 2. 
-A PTE KPVK diplomaosztó ünnepségén 120 végzett hallgató vette át 
diplomáját  prof. dr. Bódis József rektortól és prof. dr. Horváth Béla dékántól. 
Dr. Kurucz Rózsa oktatási dékán-helyettes és dr. Bús Imre tanszékvezető 
főiskolai tanárok, a korábbi nyilvános eljárás eredményeként habilitált doktori 
címet kaptak. Az ünnepség keretében köszöntötték és életpálya elismerést 
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tükröző jubileumi diplomát adtak át 9 pedagógusnak. Gyémánt fokozatú (60 év 
után) díszoklevelet kapott dr. Nagy Andorné tanító. Arany fokozatú (50 év 
után) elismerésben részesült Véghelyi Józsefné tanár (PTE TTK) és Dér 
Lászlóné óvónő, (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar) a főiskolai 
gyakorlóóvoda első vezetője. 
   
-A PTE KPVK-n 2017-től új szakok indítását: élelmiszertudományi, /szőlész-
borász, élelmiszertechnológia mérnök/ és gépészmérnök – rendszertechnológiai 
specializáció, valamint infrastrukturális fejlesztéseket jelentett be a Modern 
Városok program keretében dr. Bódis József rektor, dr. Horváth Béla dékán és 
Ács Rezső polgármester az egyetemi karon tartott sajtótájékoztatón. 
 

Szeptember 1. 
367 első osztályos kezdte meg Szekszárdon általános iskolai tanulmányait. 
Valamennyi kisdiák a város címerével ellátott kulacsot kapott ajándékba. 
 
Szeptember 11. 
A 2016/17-es tanévre 457 diák nyert felvételt a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karára, ahol velük együtt közel 1300 
hallgató folytatja tanulmányait. A tanévnyitón dr. Horváth Béla dékán a 
szőlész-borász szakképzés megindulásáról, Ács Rezső polgármester a kart 
választók jó döntéséről szólt. 
 
Szeptember 19. 
„Az aktív időskorért” Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemének második 
szemesztere dr. Horváth Béla egyetemi tanár, dékán köszöntőjét követően dr. 
Haag Éva alpolgármester „Múlt nyomán, a jövő útján – Szekszárd, a modern 
város” című előadásával kezdődött meg.  
 
Október 3. 
A Harmadik Kor Egyeteme második előadását dr. Kéry Katalin PhD 
neveléstörténész, egyetemi tanár, intézetigazgató Leánynevelés és női művelődés 
az újkori Magyarországon címmel tartotta. 
 
Október 12. 
A Földünkért Világnap alkalmából kültéri környezetvédelmi kiállítást nyitott 
meg Ács Rezső polgármester. Hangsúlyozta, hogy az Alisca Terra e kiállítás 
létrehozásának kezdeményezésével is kiemelt figyelmet fordít a környezettudatos 
magatartásra. A városlakókat megállító tárlat újrahasznosított anyagokból 
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készült, s jól szemléltette, hogy a hulladék jelentős része nem szemét. 
 
Október 13-15. 
Szekszárdon rendezték meg a PTE KPVK, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Szekszárd önkormányzata és a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége 
együttműködésével a Gyakorlóiskolák Igazgatói Konferenciáját. 
 
Október 17. 
A Harmadik Kor Egyeteme harmadik előadója Prof. dr. Bódis József Dsc 
szülész-nőgyógyász főorvos, egyetemi tanár, a PTE rektora volt. Előadását Az 
élet, a születés csodái címmel tartotta. 
 
Október 21. 
Új képzés indul 2017-től a KPVK kínálatában a Közösségszervező BA szak, 
kulturális, ifjúsági közösségszervezés és humánfejlesztés specializációkkal. 
 

November 2. 
 A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán Illyés Gyulára emlékezett dr. 
Horváth Béla dékán, majd zenés irodalmi összeállítást hallhatott a hallgatóság 
a Tehetséges Hallgatók Zenekara előadásában, végül az önkormányzat, 
intézmények, szervezetek képviselői koszorút helyeztek el az Illyés emlékfalnál. 
 
November 7. 
A Harmadik Kor Egyeteme Modern múlt, avagy fenntartható jövő címmel 
tartotta előadását dr. Horváthné Papp Ibolya okleveles környezetvédő, a PTE 
KPVK adjunktusa. 
 
November 21. 
A Harmadik Kor Egyetemén Digitális kor – virtuális világ témakörben dr. 
Fekete Richárd irodalomtörténész, adjunktus (PTE KPVK) Képregények a 
WEB 2.0-n címmel Kindl Gábor producer, forgatókönyvíró Filmkészítés és 
fotózás az internet világában témakörben tartott bemutatót. 
 
December 5. 
A Harmadik Kor Egyeteme második szemeszterének záró előadását dr. Dobos 
Gyula történész, ny. levéltár-igazgató, címzetes docens az egyik legismertebb 
Tolna megyei történelmi nemesi családról tartott vetítettképes előadást A 
Perczelek címmel. A szemeszter zárásaként dr. Horváth Béla dékán és Ács 
Rezső polgármester értékelte a KPVK és az önkormányzat együttműködésével 
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megvalósult előadássorozatot. Ezután 200-nál több hallgató vette át az 
emléklapot és ajándékkötetet az értékelőktől és dr. Kurucz Rózsa CSc 
neveléstörténész, főiskolai tanár, dékán-helyettestől, a program vezetőjétől. 
 
December 
-Horváth Zsófia a Baka István Általános Iskola tanulója a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeuma által meghirdetett „Ne égess!” elnevezésű országos rajz- és 
irodalmi pályázaton „Tűzoltás 2050-ben”  című fogalmazásával a felső 
tagozatosok kategóriájában a zsűri különdíját érdemelte ki. Felkészítő tanára: 
Horváthné Rikk Magdolna 
-Korsós Anna Nóra – Kovács Kitti – Vörös Fanni 8. a oszt. tanulók országos 1. 
helyezést értek el a „Frühling in den DACH-Ländern”  országos német 
országismereti csapatverseny „Teens” kategóriájában. Felkészítő tanáruk: Rácz 
Nóra 
-Szabó Dániel 8. a osztályos tanuló a 2015/2016-os tanévben a MOZAIK 
országos tanulmányi versenyen lett országos 2. helyezett biológia tantárgyból a 
7-8. évfolyamosok között. Felkészítő tanára: Szoboszlai Edit 
-Szegner Zita 6. a osztályos tanuló a 2015/2016-os tanévben a MOZAIK 
országos tanulmányi versenyen lett országos 1. helyezett természetismeret 
tantárgyból az 5-6. évfolyamosok között. Felkészítő tanára: Tornyos Marianna 
-Vörös Fanni 8. a osztályos tanuló a 2015/2016-os tanévben a MOZAIK 
országos tanulmányi versenyen lett országos 2. helyezett biológia tantárgyból a 
7-8. évfolyamosok között. Felkészítő tanára: Szoboszlai Edit 
 
Sikeres pályázat eredményeként a Garay János és az I. Béla Gimnázium 
egyaránt tagja lett az európai tehetségpontok hálózatának. Ezzel diákjaik a 
nemzetközi tehetséggondozó projektekben vehetnek részt. 
-Csizmazia Dóra a Garay János Gimnázium tanulója a Nemzet Fiatal 
Tehetségeiért Ösztöndíjban részesült kiváló művészeti és sporttevékenységéért. 
-A Garay János Gimnázium kiemelten szerepel a HVG a 100 legjobb magyar 
középiskola rangsorában. Az öt szempont alapján történő összesítésben a dél-
dunántúli régió legjobb intézményeként 46. a rangsorban. Kiemelten teljesített a 
matematika és történelem tantárgyakban az emelt szintű érettségiken. 
Matematikából 82%os eredményével mindössze 7 gimnázium előzte meg, 
történelemből 76%-os eredményével pedig az országos 9. helyen végzett. 
-A természettudományos kutatás terén elért eredmények elismeréseként 
tizenkettedik alkalommal lett a Garay János Gimnázium a Szegedi 
Tudományegyetem Kutatóiskolája. Az Út a tudományhoz diák kutatóprogram a 
tanulók számára ösztöndíjat biztosít kutatóprojektjükhöz.  



 18 

 

IV. Kultúra, tudomány, közművelődés 
 

Január 17. 
A Magyarországi Német Színházban bemutatták August Strindberg darabját, a 
Júlia kisasszonyt, amelyet az újvidéki rendező, Nemonja Petronje állított 
színpadra. 
 
Január 19. 
A Mészöly Miklós-emléknapon dr. Haag Éva alpolgármester és Szörényi László 
irodalomtörténész, a Mészöly Miklós Egyesület elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket a Művészetek Házában. Előadást tartott N. Horváth Béla 
irodalomtörténész, Lovas Csilla főmuzeológus és Szkárosi Endre író. 
Portréfilmet vetítettek Zalán Tibor író-költőről, amelyet Gacsályi József, Kis 
Pál István és Pomsár Tamás alkotott. A 2016. évi Mészöly Miklós-
emlékplakettet Kocsis Imre Antal egykori szervező, a Mészöly Miklós-díjat 
Danyi Zoltán író vehette át. A szülőháznál tartott koszorúzáson az előző évi 
emlékplakettes, Kis Pál István író-költő emlékezett Szekszárd szülöttére. Az 
Irodalom Háza Mészöly Miklós Emlékházban beszélgetős délutánt tartottak a 
díjazottakkal, végül a napot a Polcz Alaine kezdeményezte tombola zárta. Az 
emléknap előrendezvényeként 18-án került sor a Mészöly Miklós vers- és 
prózamondó versenyre, majd a múzeumban Polcz Alaine íróra emlékeztek. 
 
Január 21. 
A Babits Mihály Kulturális Központ elnyerte a Minősített Közművelődési 
Intézmény címet, amelyet a Magyar Kultúra Napján dr. Hoppál Péter 
államtitkár adott át. Az elismerést a város nevében Csillagné Szánthó Polixéna 
humán bizottsági elnök és Halmai-Nagy Róbert igazgató vette át. 
 
Január 22. 
 A Kormányhivatal működésének 5. évfordulója alkalmából a vármegyeházi 
rendezvény keretében a hivatal munkatársainak dr. Várady Zoltán: Tolna 
vármegye újjáépítése a török hódoltság után és Cserna Anna: A nemes vármegye 
közigazgatása és kuriális háza címmel tartott előadást. 
 
Február 5.  
10. alkalommal hívták életre a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatot, 
amelynek országos megnyitóját dr. Hoppál Péter államtitkár és Ács Rezső 
polgármester a teltházas Babits Mihály Kulturális Központban indított útjára 
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„az élő zene bűvöletében”. Halmai-Nagy Róbert igazgató szabadon látogatható 
próbákra invitálta a közönséget, így például a Szekszárdi Gitárkvartett, a 
Szekszárdi Jazz Quartet muzsikálására, az Obsitos című közösségi film 
megtekintésére. A megnyitón közreműködött a Muslinca Férfikar, a Liszt 
Ferenc Pedagógus Kórus, a Szekszárdi Madrigálkórus és a Bartina Néptánc 
Egyesület gyermekcsoportja. 
 
Február 19-20., 26-27. 
 Az Agora Művészetek Házában CD-felvétel készült Liszt Ferenc: Requiem és 
Szekszárdi Mise című műveiből a Szekszárdi Madrigálkórus és a Pécsi Schola 
Cantorum Sopianaensis kórus közreműködésével. 
 
Március 3. 
A Tolna Megyei Kormányhivatal és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum közös 
szervezésében zajló Vármegyeházi esték sorozat nyitó előadása telt házat 
vonzott. Dr. Dobos Gyula hazánk történetébe ágyazva a közigazgatási pályán 
kiemelkedő Perczel személyiségeket mutatta be.  
 
Március 8. 
Prof. Dr. Horváth Béla irodalomtörténész, egyetemi tanár, az MTA doktora, a 
KPVK dékánjának a Nap Kiadó gondozásában megjelent József Attila és 
kortársai című könyvének bemutatójára a KPVK-n nagy érdeklődés mellett 
került sor. A művet ismertette és a szerzővel beszélgetett prof. dr. Tverdota 
György egyetemi tanár, az MTA doktora. 
 
Március 17-23. 
A megyei könyvtár hagyományos Internet Fiesta rendezvénysorozata közel ezer 
látogatót vonzott. Az országos program a tudományos és kulturális alkalmak 
mellett ingyenes be- és átiratkozásra is lehetőséget adott. 
 
Március-december  
Az Sz+C Stúdió Kft. bemutatóterme vitrintárlatában Tóthné Papp Julianna 
művész kiállítása volt látható. 
 
Április 4. 
Lakodalom címmel megjelent Szabadi Mihály 7. kötete, amelyet a Művészetek 
Házában mutattak be. 
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Április 11. 
A Költészet Napjához kapcsolódva hatodszor rendezett „Kedvenc verseink” 
címmel versünnepet a PTE KPVK, amelyen a hallgatók, oktatók mellett több 
közéleti személyiség, helyi művész, irodalmár, szekszárdi és környékbeli 
általános és középiskolás diák, nyugdíjas vett részt. 
 
Április 16. 
 A Gárdonyi Zoltán Református Együttes részt vett Kaposváron a XII. Éneklő 
Pannónia Kórustalálkozó egyházi hangversenyén a református templomban. 
 
Április 21. 
A Föld Napja alkalmából, Planetáris Tudat címmel Balogh Jenő amatőr 
festőművész jótékonysági célú kiállítása nyílt meg a KPVK-n. 
 
Április 27. 
Az első alkalommal megrendezett Városi Középiskolás Ballagás ünnepi 
műsorában közreműködött a KPVK Tehetséges Hallgatók Zenekara, az 
együttes művészeti vezetője Tancz Tünde mesteroktató. 
 
Május 6.  
Erdő, mező rejtekén címmel Báró Schell József Antal vadászfestő alkotásait 
bemutató kiállítás nyílt a PTE KPVK Kisaulájában, az egyetemi kar és a 
Víz’P’Art Közalapítvány együttműködésében. 

 

Május 13.  
A KPVK Borkultúra Szabadegyetem Kadarka kerekasztal programján összesen 
tizenhat szekszárdi, kiskőrösi, villányi és egri kadarkát kóstolhattak meg a 
résztvevők. A házigazda Módos Ernő borász, a KPVK címzetes docense, az 
Alisca Borend nagymestere volt. 

 

Május 16.  
A Szekszárdi Madrigálkórus és a Szekszárdi Kamarazenekar közös pünkösdi 
hangversenyt adott a belvárosi katolikus templomban. 
 

Május 25-26. 
A Dienes Napok alkalmából a szekszárdi születésű Dienes Zoltán matematikus, 
„a matematikatanítás varázslója” matematikatanítással kapcsolatos 
hagyatékából nyílt kiállítás a PTE KPVK-n. A relikviákat egykori munkatársa, 
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prof. dr. Klein Sándor pszichológus, matematikatanár, a PTE KPVK professor 
emeritusa mutatta be, majd interaktív játékos foglalkozást tartott az általa 
felújított, gondolkodást fejlesztő eszközökkel a Dienes iskola 3-4. osztályosai 
közreműködésével. A programon jelen volt Dienes Balázs, Dienes Zoltán 
unokaöccse és felesége is. Prof. dr. Klein Sándor Dienes Zoltán üzenetei 
pedagógusoknak címmel előadást is tartott az 50. évfordulóját ünneplő Dienes 
Valéria Általános Iskolában. 
 

Május 29. 
A PTE KPVK Gyakorlóiskolájának tanulója Tóth Tamiza Szegeden a 
Tudásbajnokság Országos Döntőjében 4. évfolyamon szövegértésből első helyet 
ért el. 
 
Május 31. 
Csaknem 150 alkotás érkezett az önkormányzat „Az én modern városom, 
Szekszárd” című rajzpályázatára. A Placcon nyílt kiállításon díjat vehettek át a 
legjobbak. 
 

Június 3. 
Megjelent Ékes László író, újságíró Értényi emlékkönyv című munkája, 
amelyben egy, a lakosságát néhány éven belül lecserélő község néprajzát 
gyűjtötte egybe, mentette meg az utókor számára. A kötet Schubert Péter 
grafikus és a Páskum Nyomda gondozásában látott napvilágot. 
 
Június 11-12. 
Hagyományteremtő szándékkal Háry János Mesefesztivált rendezett a város a 
Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében a Prométheusz parktól a 
Művészetek Házáig. A meseszínpadon Levente Péter mutatta be Varázsóra 
című műsorát és volt házigazdája a programnak, amelyen felléptek az óvodás és 
iskolás színjátszók, Sebestyén István mesemondó, a Holló együttes, a Maszk 
bábszínház, a Csurgó zenekar. Volt foglalkoztató, kézműves udvar, 
kirakodóvásár, vidámpark, Toma és csapata, Ringató, a Szélkakas kompánia, 
Mikó István, a Háry János nyomdokán obsitosa.  Nem maradt el a mesefilm 
vetítés, a fényfestés, Bognár Cecillel, tiszteletbeli Háry János műsorvezetővel az 
élen a bajuszmustra, népi játszóház és állatsimogató, mesemondó és 
nagyotmondó verseny Kóka Rozália elnökletével és műsorával. A 
gyermekkönyvtárban a Lázár Ervin meseíró verseny eredményhirdetése zajlott, 
majd Agócs Gergely népzenész előadása. A programot élénk érdeklődés kísérte.  
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Június 12. 
A Gárdonyi együttes önálló, jótékony célú évadzáró koncertet tartott az 
evangélikus templomban. Közreműködtek a Garay János Gimnázium „Helikoni 
művészeti verseny”-en díjazott diákjai: Szeri Viktória (gitár); Elblinger Éva 
(fuvola). Konferált Kedves Emerencia és Ranga Petra végzős diák.  
 
Június 9-13. 
Az Ünnepi Könyvhéten mutatta be a megyei könyvtár Erdélyi Z. János Thomas 
Bernhard: Békétlenség haszonbérbe című műfordítás kötetét, saját kiadásban 
Lázár Ervin eddig meg nem jelent írásait A valóság íze címen, a Kézjegy 
antológia 22. évfolyamát, és köszöntötte a 20 éves A PAD című irodalmi 
folyóiratot. 
 
Június 25. 
-A Múzeumok Éjszakája hagyományosan több ezer ember kulturális 
szórakozása városunkban. A programokon, amelyek a fő épületen kívül a Babits 
emlékházban, az Irodalom Háza Mészöly Miklós Emlékházban és 
vármegyeházán zajlottak, többek között harcművészeti, öltözködési bemutatók, 
zseblámpás kalandtúra, előadóest, tárlatvezetés, filmvetítés, kalandjáték, 
kiállítás megnyitó, színielőadás várta a látogatókat, valamint A Borok és Húrok 
társrendezvény, amelyet a Szekszárdi Gitárkvartett neve fémjelez. Minden 
évben nagy közönség előtt sajátos zenéjük mellett világzenét is játszanak. 
Meghívott vendégeik amerikai folkzenét, mágikus népzenét is bemutattak, és a 
borkóstoló mellé vidám borverseket is hallhatott a közönség. 
 
-Az MNL Tolna Megyei Levéltára is kapcsolódott a Múzeumok éjszakája 
országos rendezvénysorozat „Hősök, újítók, felfedezők” programjához. Egy 
berendezett polgári olvasókör miliőjében hangzott el Lieszkovszky Larion: I. 
világháborús hősök emlékezete, Cserna Anna: Egy haditudósító-nő 
visszaemlékezése 1916-1917; és Aradi Gábor: Egyesületek története Tolna 
megyében című előadása. Az előadások között levéltári kalauzolás mellett a 
vendégek bepillanthattak a hétköznapokban elzárt levéltári terekbe, raktárakba, 
és megismerhették a kiállításokat, az intézmény és a vármegyeháza történetét. 
 
Június 
Az Sz+C Stúdió Kft. 15. alkalommal rendezte meg nyári szünidei hetes táborát 
munkatársai gyermekei, illetve unokái számára. 
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Július 2-3. 
A Szekszárdi Pedagógus Kórus Hajdúböszörményben a „Pedagógus Kórusok 
Országos Találkozóján” egyházzenei kategóriában nagy sikerrel szerepelt. 
 
Július 11-17. 
Az Irodalom Háza, a vármegyeháza és a Pollack kávézó adott otthont a 
„Szekszárdi magasiskola” Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia  és Írói 
Mesterkurzus foglalkozásainak. A PAD  Irodalmi, Művészeti és Kulturális 
Egyesület, a Mészöly Miklós Egyesület és Szekszárd város önkormányzatának 
támogatásával zajlott rendezvényén 15 fő ismerkedett a névadó író szellemiségét 
szem előtt tartva az írásművészet elsajátítható részével, részben kerekasztal-
beszélgetések keretében . Közreműködtek: Géczi János, Mészáros Sándor, N. 
Horváth Béla,  Podmaniczky Szilárd, Tóth Krisztina, Ágoston Zoltán,  a 
Mészöly Miklós-díjas: Szkárosi Endre, Péterfy Gergely, Danyi Zoltán, Márton 
László,Szilasi László és Cserna-Szabó András, valamint az alapítószerkesztők: 
Dicső Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. 

 
Július 29-31. 
A Strandok Éjszakája  és a Fürdő Napok program keretében a szekszárdi 
strandon Bereczki Zoltán, a Stinky Rodders és Kaczor Feri fellépései egyenként 
is 2000-nél több érdeklődő előtt zajlottak.  
 
Július  
Az Sz+C Stúdió Kft. szokásos Építők napi rendezvényén a vállalat dolgozói 
családtagjaikkal egy egész hétvégét töltöttek el kikapcsolódást, munkahelyi 
közösség összekovácsolását elősegítő, szórakoztató és kreatív programokkal.  
 
Augusztus 11. 
DIPLO PORT címmel nyílt kiállítás a Babits Mihály Kulturális Központban a 
PTE Művészeti Karán Festő, Szobrász és Kerámia Művész Szakon 2016-ban 
végzett hallgatók munkáiból. A tárlatot dr. Fusz György, a kar tudományos 
dékán-helyettese nyitotta meg. 
 
Augusztus 19. 
Az államalapítás előestéjén az 1956-os események 60. évfordulójára készült ’56 
– Egy nép kiáltott című táncelőadást láthatta a Béla király tér közönsége. A 
300 szereplőt felvonultató látványos műsorban a Bartina Néptánc Egyesület 
táncosai is színpadra léptek. A táncelőadás ősbemutatója a Margitszigeti 
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Szabadtéri Színpadon július 18-án volt a Duna Művészegyüttes, a Magyar 
Állami Népi Együttes, a Magyar Táncművészeti Főiskola táncosainak, a Pilisi 
Colibri Táncegyüttesnek és a Bartina Néptánc Egyesület gyermek-, ifjúsági és 
felnőtt csoportjának közreműködésével. 
 
Augusztus 20. 
Az 51 éve működő Szekszárdi Madrigálkórus a Művészetek Házában adott 
ünnepi hangversenyt Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy vezényletével.  
 
Augusztus 25. 
A PTE KPVK adott otthont a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
Regionalitás és Kultúra című szimpóziumának. A „PTE650 Jubileum” évének 
felvezető eseményeként megrendezett kongresszuson az erdélyi Babes-Bolyai és 
Sapientia, az újvidéki, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a PTE 
reprezentáns oktatói, kutatói tartottak előadásokat. 
 

Augusztus 27-29. 
Az első alkalommal megrendezett Szekszárd Város Napja eseményei háromnapos 
rendezvénysorozat keretében zajlottak. 
Az Egyed Antal Honismeretei Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ 
szervezésében játékos városismereti vetélkedővel kezdődő programot a Kalózok 
Kincse interaktív színházi játszóprogram követte. Este a Béla király téren Vágó 
Bernadett és Kocsis Dénes, majd Pecze Balázs Quartetet követően a Húrok és 
Hangok műsorában Müller Beáta, Horváth Evelin és a Color Quartet lépett fel.  
A záró rendezvényt a Holdviola koncertje jelentette. Különleges élményben volt 
részük a Rejtélyek városa Szekszárd éjszakai zseblámpás kalandtúrára 
vállalkozóknak és a Fényfestés a vármegyeháza falára program résztvevőinek. 
A vasárnapi matinét Tintanyúl címmel Farkasházi Réka gyermekműsora, majd a 
városi habparti adta. A délutáni program az Obsitos szereplőinek, stábjának 
részvételével, közönségtalálkozóval kezdődött, amelyet a Fehérvári 
Huszárokkal beszélgetés, a PTE IGYK táncosainak, a Muslinca 
bordalkórusnak, valamint Juhász Bence zenés műsora követett. Matók Ákos és 
Matók Péter felléptét, a Csillag Show Tánc Egyesület, a Szekszárdi 
Extrémsport Egyesület, majd a Bartina Néptánc Egyesület Csurgó zenekar által 
kísért bemutatója zárta. Abaházi Csaba és a MégEgyKör zenekar koncertje után 
az Obsitos játékfilm vetítésére került sor. Ez utóbbi Magyarország legnagyobb 
szabadtéri mozija Szekszárdon rekordkísérletét is jelentette. 
 
 



 25 

Augusztus 30. 
A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban új tárlatvezető katalógus készült a Nem 
térkép e táj címmel 2006 és 2015 között feltárt leletanyagot, régészeti munka 
folyamatát, restaurációs tevékenységet bemutató tárlathoz.  
 
Szeptember 6. 
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a Hotel Merops Mészárosban szervezte meg a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Műhelynapok című rendezvényét. Dr. 
Haag Éva alpolgármester megnyitója után Vígh Annamária az EMMI 
Közgyűjteményi főosztálya vezetőjének előadása, majd számos hozzászólás 
hangzott el a szakemberhiány, szakképesítés és bérezés kérdésében. 
 

Szeptember 15-18. 
Több mint 60 000 látogatója volt a Szekszárdi Szüreti Napok csütörtöktől 
vasárnapig tartó négynapos, tartalmas rendezvénysorozatának. 
Állandó programot kínált a Béla király téren a Borudvar (42 kiállító között a 
Tolnai Borvidék 3 meghívott pincészete és két pálinkaház is szerepelt) és az Ízek 
utcája, a Prométheusz parkban és a Korzó áruház parkolójában a játszópark. 
Ipar- és népművészeti kirakodóvásárnak, helyi termék vásárának a Garay tér, a 
Szent István tér és az Augusz Imre utca adott otthont. 
Számos kiállítás volt megtekinthető. A Művészetek Házában Tolna Megyei 
Autentikus Kortárs Népművészeti Triennálé alkotásai, a kulturális központban 
Retkes Tamás fotói, a Bonyhádi Képzőművészeti kör munkái, Szatmári Juhos 
László „Van képem hozzá”, valamint „Bor-mámor” grafikai műveiből készült 
reprodukciók, a Belvárosi kávéházban Butsányi Endre olaj pasztell és festmény 
kiállítása, a belvárosi plébánia közösségi házában Törő György fafaragó és Törő 
Anita tűzzománc munkái voltak láthatók. Forrai Ferenc „Találkozunk a zöld 
tízesnél” című kiállítását a Bormúzeumban, dr. Fodor István Székelyföld 
madártávlatból című fotóit a vármegyeháza előcsarnokában tekinthette meg a 
közönség.  

Csütörtökön a Babits Mihály Kulturális Központban zajlott a Szekszárdi 
Magyarnóta Kedvelők Baráti Körének nótaestje, valamint az ExperiDance 
Ezeregyév műsora.  A Béla király téri színpadon lépett fel Csepregi Éva, a 
Tücsök Zenés Színpad, az Alisca Brass Band és a CimbaliBand koncert, 
amelyben közreműködött a Fricska Táncegyüttes. 
Pénteken a Fabula Zenekar koncert matinéja után a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar műsora következett. 
A Szüreti Napokat hivatalosan a fővédnök, Simicskó István honvédelmi 
miniszter nyitotta meg. Köszöntőt mondtak a védnökök: dr. Hoppál Péter az  
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EMMI államtitkára, Kiss Miklós Zsolt miniszterelnökségi államtitkár, Győrffy 
Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, dr. Dorkota Lajos a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, Horváth István 
országgyűlési képviselő és a házigazda, Ács Rezső polgármester. 

A hivatalos megnyitót követően az örökség Országos Gyermektánc Fesztivál 
gálaműsorát 20 órától az Operaházy Borlovagok című műsor, majd az Emilio 
koncert követte.  A Béla király téri programot Fehérvári Gábor Alfréd „Freddie” 
koncertje zárta. A Babitsban a Muslinca Kórus Mikó István – Kis Pál István 
A vidám borisszák borvirág kantátájával szórakoztatta a közönséget. 
A Szent István téri színpadon óriási sikert aratott az Omega koncert. A 
vármegyeháza Pollack kávézójában a Szekszárdi Gitárkvartett és Wessely 
Ágnes tartott zenés előadást. 
Szombaton a Béla király téri színpadon harcművészeti bemutató, Bartha Tóni 
Bábszínháza, a szekszárdi járás településeinek bemutatói zajlottak. A legtöbb 
nézőt a Béla király tér – Bezerédj utca – Széchenyi utca útvonalon zajló 
látványos szüreti felvonulás vonzott. A Borrendi avató után „Must jön a java” 
folklórműsor, szüret táncospárja választás zajlott, amelyet Bozsó Rita, Tihanyi 
Dániel nyert meg. Ők, a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület tagjai lesznek 
2017-ben a Szekszárdi Szüreti Napok arcai. A színpad esti programja a Csurgó 
zenekar koncertjével kezdődött, majd ByeAlex és a Slepp bemutatójával 
folytatódott. A záróműsor Ferenczi György és a Rackajam koncertje volt. 
A vármegyeháza kertjében Bartha Kata Molyoldája, kreatív kézműves műhely 
működött. Kádár Ferkó Fotószínháza a hagyományos vásári fotózást 
elevenítette fel. A Babitsban Szalóki Ági Körforgás gyermekkoncertje, a 
vármegyeháza udvarán szüreti nemzetségi kórustalálkozó zajlott. Ezt követte a 
Háy Come Beck (Háy János és Beck Zoltán közös) estje. E színpad záró 
rendezvényét a Fűszeres Trió koncertje, a Szent István téri nagyszínpad esti 
műsorát a 30Y koncert jelentette. 
A zárónap Béla király téri matiné műsorait a Tücsök Zenés Színpad 
gyermekműsora, a mozgásművészeti csoportok bemutatói és Barta Tibi 
Bábszínháza Paprika Jancsi visszatér című előadása adta. Kora délután volt 
megtekinthető a Junior Stars Big Band, Zsikó Zoltán és zenekara koncertje. 
Este lépett fel a Rudán Joe akusztik.  A Pollack kávézóban A PAD Irodalmi és 
Művészeti folyóirat jubileumi lapszámbemutatójára került sor. A Szent István 
téri nagyszínpad záró rendezvényeként a Hooligens 20 éves jubileumi koncertjén 
vehettek részt az érdeklődők. 
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Szeptember 28.  
Kősziklától a kőbaltáig címmel nyílt vándorkiállítás a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumban. 
 
Szeptember 30. 
-A hatodik alkalommal rendezett Kutatók Éjszakája országos programon a PTE 
KPVK oktatói  a TM TIE-vel közös rendezvényen számoltak be legújabb 
kutatási eredményeikről. Szó esett a tudatos táplálkozásról, múlt és jelen 
családtípusairól. A legnagyobb érdeklődés dr. Jurisits József Ericsson- és „Rácz 
tanár úr” díjas nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár, tankönyvszerző 
szórakoztató fizikaóráit kísérte.  
-A Garay János Gimnázium ötödik alkalommal vett részt a „Kutatók éjszakája” 
országos rendezvényén. Általános iskolásoknak, kalandvágyó gyerekeknek és 
felnőtteknek rendeztek „Labor Ki Mit Tud”-ot, Elblinger Ferenc a hőkamerás 
vizsgálatokról, Kovács Attila a veszélyes kémiai kísérletekről tartott előadást. 
Volt bűnügyi technikai bemutató, dr. Balogh Lajos az őssejtek alkalmazási 
területeiről, az iskola tanárai (Bechtel Helmut Herman, Töttős Gábor) érdekes 
történelmi, Csontos Gábor diák zenei témáról tartott előadást. A nap a Bati-
keresztnél zseblámpás túrával és csillagászati bemutatóval zárult. Az éjszakai 
programot  Döményné Ságodi Ibolya szervezte. 
-A szekszárdi alsóvárosi családok között végzett kutatás kapcsán pedig a kar 
kisaulájában Nekem a család… címmel kiállítás nyílt a Bárka Művészeti 
Szalon alkotóinak képben, textilben, szoborban megfogalmazott gondolatairól. 
 
Szeptember 
 Az Sz+C Stúdió Kft. hagyományosan megrendezte Családi napját, ahol a cég 
dolgozói és családtagjaik szórakoztató programokon vettek részt. A rendezvény 
vendégelőadója Fenyő Iván volt. 
 

Október 1. 
Hagyományosan megünnepelte városunk a Zene Világnapját széles közönség 
előtt Szekszárdon is.  Fellépett a Musik Verein Erzingen, az ifjúsági 
fúvószenekar, a Junior Stars, a Tücsök Zenés Színpad. Az ünnepi 
hangversenyen közreműködött a Szekszárdi Kamarazenekar, Földesi Lajos, 
Töttös-Erős Edina, Sárvári Fanni, Pintér Gabriella, Környei Miklós. A napot 
Szilasi Alex zeneszalonja zárta. 
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Október 3. 
-A megyei könyvtárban mutatták be Kis Pál István Bíborkóló című új kötetét, a 
kadarka szőlő hazánkba kerülésének misztikus történetét. Közreműködött 
Dúzsi Tamás borász, Rusz Milán a Magyarországi Szerb Színház igazgatója és 
Rubányi Anita versmondó. 
-A „Gulág emlékév” keretében Német sorsok a Dél-Dunántúlon címmel dr. 
Szerlényi Zoltán tartott előadást a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Zenei Gyűjtemény szervezésében. 
 
Október 3-9. 
Színes programokkal 10 éve hívta életre az Országos Informatikai és Könyvtári 
Szövetség a Könyvtári Napokat, amelyen az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
közel 50 rendezvénnyel várta a látogatókat, és ingyenes beiratkozásra is sor 
került. 
 
Október 4. 
Tizenegyedik alkalommal rendezte meg a KPVK Illyés Gyula Pedagógusképző 
Intézet hallgatói és oktatói közössége a Mese-morzsa, zeneszó című nyitott 
mesemondó, muzsikáló jeles napi  ünnepet, a Népmese Napja és a Zene 
Világnapja alkalmából. 
 
Október 8. 
A Zene Világnapja alkalmából Naszladi Judit tanárnő vezetésével a Garay 
gimnázium tehetséges növendékei is zenéltek, verseltek Egy óra belőlünk címmel. 
 
Október  8-10. 
A KPVK az Illyés Nap tudományos előadásaival, az ACTA 
SZEKSZARDIENSIUM XVIII. kötetének bemutatójával, megemlékezéssel, 
„A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében” Nemzetközi 
Pedagógiatörténeti Konferencia és „A Kárpát-medence turizmusának aktuális 
kérdései” Nemzetközi Konferencia megrendezésével tisztelgett a Magyar 
Tudomány Ünnepe és Illyés Gyula születésének évfordulója előtt. 
 
Október 10. 
A „Gulág emlékév” keretében A bikácsi kitelepítés óta címmel Schmausser 
Mátyás  előadása hangzott el a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban. 
 
Október 18. 
170 évvel ezelőtti kultúrtörténeti eseményre emlékeztek ünnepi hangversennyel a 
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szekszárdiak. Liszt Ferenc 1876-ban Augusz Antal báró vendégeként itt 
ünnepelte 65. születésnapját és adott két nagysikerű hangversenyt a 
vármegyeháza dísztermében. Az egykori eseményekre emlékezett dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott és Ács Rezső polgármester a zsúfolásig megtelt 
teremben. Ez alkalommal is két hangversenyt adott Jandó Jenő Kossuth-díjas 
zongoraművész, délben a fiataloknak, este a felnőtt közönségnek játszott el 8 
Liszt-művet. Ugyanekkor a díszterem előterében volt látható a Magyar 
emlékekért a világban című fotókiállítás, amely az európai Liszt emlékhelyeket 
mutatta be. A koncertet Lányi Péter zongoraművész szervezte. A jubileumra a 
város önkormányzata felújíttatta a teremben álló Förster-zongorát. 
 
Október 27. 
A PTE KPVK adott otthont a középiskolások legnagyobb hazai pénzügyi-
gazdasági vetélkedője, a PénzSztár Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági 
Verseny Tolna megyei döntőjének. 
 
Október 30. 
A szekszárdi palack első éve volt a téma a KPVK Borkultúra Szabadegyetem 
(BSZE) 2016–2017-es szemeszterének nyitó előadásán. Az előadó Eszterbauer 
János, a Szekszárdi Borászok Céhe elnöke, a házigazda: Heimann Zoltán, a 
BSZE rektora volt. 
 
November 11. 
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete 
2016-ban Ki Mit Tud versenyt hirdetett és szervezett. A Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szivárvány Általános Iskolájának 10 
fős énekkara a kaposvári területi döntő megnyerését követően az országos 
döntőben is 1. helyezést ért el.  Az énekkar tagjai: Kőszegi Senon Tifani, Jakab 
Jázmin, Mihálovics Teréz, Farkas Petra, Sancsik Patrik, Jónás Olga Eugénia, 
Balogh Csenge, Farkas Karla, Kacsóf Dávid, Reiminiusz Ágoston Gusztáv. 
Felkészítő tanárok: Németh Györgyi, Karácsonyi Erzsébet. 
 
November 14-18. 

A Garay gimnázium Tehetségnapok rendezvénysorozata Szalóczy Pál 
Kazinczy-díjas előadóművész nyitóelőadásával kezdődött, amelyet a hét 
folyamán a gimnázium diákjainak tudományos és kísérleti bemutatói követtek. 
10. alkalommal rendezték meg a Lázár Ervin Anyanyelvi verseny országos 
döntőjét a PTE KPVK-val közösen.  



 30 

November 16. 
-Születése 150. évfordulóján a Garay Ákos Emlékév zárásaként kiállítás nyílt a 
vármegyeházán a katonaélet festője, grafikusa, a Tolna megyei művész 
alkotásaiból. A tárlat, amelyet Ódor János Gábor múzeumigazgató és Szöllőssy 
Gábor, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tanácsosa nyitott meg, a „Ló a lelke” 
címet viselte. Énekkel közreműködött Bognár Cecil. 
-A Magyar Tudomány Ünnepe – Tudomány Hónapja keretében a KPVK és a 
Tolna Megyei TIE együttműködésével dr. Szabó Géza PhD régész, 
főmuzeológus (WMMM) tartott előadást a KPVK-n, Wosinsky Mór és a 
kaukázusi szent sör címmel. 
 
November 23. 
A Magyar Tudomány Ünnepe – Tudomány Hónapja keretében, a KPVK és a 
Tolna Megyei TIE együttműködésével Gruber László Merész Konrád-díjas 
középiskolai tanár, világutazó (PSEG) tartott előadást a KPVK-n, Java & 
Celebes címmel. 
 
November 26. 
Babits Mihály költő születésének 133. évfordulóján a város közéleti 
személyiségei, kulturális intézményeinek képviselői koszorút helyeztek el 
szülőháza falán, majd dr. Horváth Béla irodalomtörténész a költő József 
Attilával való kapcsolatáról tartott előadást.  
 
December 1. 
A Magyar Tudomány Ünnepe – Tudomány Hónapja keretében, a KPVK és a 
Tolna Megyei TIE együttműködésével prof. dr. habil Nagy Zoltán PhD 
egyetemi tanár, tanszékvezető (PTE BTK) tartott előadást a KPVK-n, „Félig 
ember, félig állat, félig isten” – A medve és a vaszjugáni hantik címmel. 
 
December 11. 
Kodály Zoltán születésnapján Naszladi Judit gimnáziumi tanár, karnagy 
kezdeményezésére 1999 óta rendezik meg Szekszárdon a Magyar Kórusok 
Napját. A Művészetek Házában tartott hangversenyt Csillagné Szánthó 
Polixéna humán bizottsági elnök nyitotta meg, majd Berkesi Gábor református 
lelkész tartott áhítatot. Az esten a Gárdonyi Zoltán Református Együttes 
mellett fellépett Ágostonné Béres Kornélia (fuvola), Lozsányi Tamás (orgona) 
valamint a budapesti Hálaadás kórus és a pécsváradi kamarakórus is. Az 
összkart Kutnyánszky Csaba a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektor-
helyettese, egyetemi tanár dirigálta. 
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December 14. 
Megrendezte hagyományos Bartina Advent című nagyműsorát a Bartina 
Néptánc Egyesület. A programon 8 korcsoport lépett színpadra a kulturális 
központban, a nagy érdeklődésre való tekintettel kétszer is. 
 
December 15. 
Adventi Kutyás Játszóház címmel sikeres jótékonysági önkéntes programot 
rendezett dr. habil Nagy Janka Teodóra a KPVK dékánhelyettese, a Kar 
szociális munka és pedagógus szakos hallgatói, a Csigabiga Alapítvány és más 
civil szervezetek bevonásával, nevelőszülők által nevelt és családotthonban élő 
gyermekeknek. Így teljesítette dr. Haag Éva alpolgármester korábbi, az „Új 
Nemzedék újratöltve” projekthez kapcsolódó kihívását. 
 
December 16. 
 A Szekszárdi Pedagógus Kórus és a Szekszárdi Kamarazenekar a Művészetek 
Házában Karácsonyi koncertet tartott. A kórus két tagja, Schmidt Márta és 
Szabó József 20 éves jubileuma alkalmából „Szekszárdért a Művészet Erejével” 
kitüntetésben részesült. 
 
December 22. 
Az egyetemes zeneirodalom minden korszakából gyöngyszemek bemutatására 
törekvő, a város kulturális életében kiemelkedő szerepet betöltő Szekszárdi 
Madrigálkórus hagyományos karácsonyi hangversenyére az Agora Művészetek 
Házában került sor Jobbágy Valér karnagy vezetésével. 
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V. Nemzetközi kapcsolatok 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város  
testvér- és partnervárosi programjai 2016-ban 

 
 
Bietigheim-Bissingen 
Augusztus  
A Pferdemarkton a kiállítók között – mint már hosszú évek óta – ezúttal is 
Nepp Dénes szíjgyártó mester képviselte Szekszárdot, aki saját standon mutatta 
be díjnyertes és kiváló minőségű lószerszámait, bőrből készült kézműves 
termékeit. 
 
Október  
A szekszárdi és tolnai kézilabda öregfiúk csapata a bietigheimi kézilabdaklub 
meghívására baráti találkozóra utazott. A több mint 20 éve fennálló kapcsolat 
keretében az egykor aktív játékosok hol Németországban, hol Magyarországon 
találkoznak. A vendéglátók kirándulások keretében a környékbeli 
nevezetességeket is bemutatják vendégeiknek. 
 
November 
Bietigheim-Bissingen városából az elmúlt évekhez hasonlóan segélyszállítmány 
érkezett a szekszárdi szervezetek és intézmények számára. A közel 600 csomag 
(ruhanemű, cipő, játék, könyv és egyéb használati cikk) a szociális iroda 
szervezésében a segélyszervezetek, nyugdíjas egyesületek és fogyatékkal élő 
szervezetek képviselői útján segélyosztási akciók keretében jutott el a 
rászorulókhoz. A segélyszállítmányt ezúttal is a Sió-Trans Kft. szállította 
Szekszárdra, a cég önzetlen támogatása révén már számos alkalommal 
térítésmentesen juthattak a szekszárdi szervezetek és intézmények az 
adományozott eszközökhöz. 
 
 Bezons 
Március 2-6.  
Dr. Fisi Istvánnénak, a Szekszárd-Bezons Baráti Társaság elnökének 
vezetésével a szekszárdi keleti táncosok 6 fős csoportja utazott ki Besons-i 
fellépésre.  
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Május 
 Az UFC labdarúgói részt vettek a hagyományosan pünkösd alkalmával 
rendezett bezons-i nemzetközi labdarúgótornán. 
 
Június  
A Bezons-ban rendezett REVARTS nemzetközi képzőművészeti fesztiválon 
városunkat és a baráti társaságot két amatőr festőművész képviselte. 
 
Június 26.-július 17.  
Gál Barnabás középiskolás diák utazhatott ki Bezons-ba önkéntes munkára és 
nyelvgyakorlásra. Munkáját a Bezons-i könyvtárban és a kultúra házában a 
helyiek nagy megelégedésére végezte. Szállásáról és ellátásáról a Comitée de 
Jumelage tagjai gondoskodtak. 
 
Szeptember 15-18. 
Szekszárd-Bezons Baráti Társaság meghívására a szüreti napokon Simone 
Comte vezetésével a Bezons-i hímzőasszonyok csoportjából 5 fő volt részese az 
ünnepi programoknak.  
 
December 8. 
A Szekszárd-Bezons Baráti Társaság éves rendes közgyűlésén tárgyalta az év 
programjait és a következő kettős jubileumi év várható eseményeit.  

 
Dinghai 
Június 6-11.  
Jiyan Zhuang polgármester 2015. évi szekszárdi látogatásakor meghívta 
Dinghaiba és a Magyar Pavilon épületének avatására vendéglátóit. Ács Rezső 
polgármester vezetésével 6 fős szekszárdi delegáció utazott Kínába. A delegáció 
tagjai a hivatalos programok mellett a Dinghai környéki szigetvilág turisztikai 
és kulturális nevezetességeit tekintette meg, tapasztalhatta, hogyan él együtt a 
legmodernebb technika a természet erőivel. A küldöttség részt vett az ötmillió 
lakossal rendelkező Ningbo városában szervezett Kína-CEEC nemzetközi 
konferencián és expón, ahol a kínai állam valamint a kelet-közép-európai 
városok és gazdasági társaságok közötti megállapodások megkötésére került sor. 
 
Downpatrick  
Április 17-20. 
Szekszárdon zajlott „Roma fiatalok integrációja” címmel egy nemzetközi 
pályázat alapján szervezett találkozó, amely pályázati projektet John Noble, a 
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downpatricki Ír-Magyar Baráti Társaság vezetőjének közreműködésével és 
segítségével nyert el városunk. A lengyel, észak-ír, román, spanyol és ír városok 
által közösen kialakított pályázati programnak, annak összegzése volt a fő 
célja, hogy Európa egymástól távol eső országaiban, városaiban milyen 
hétköznapi problémák és megoldások léteznek a helyi roma közösség 
beilleszkedésével és a többségi társadalommal való együttéléssel kapcsolatban. 
Szekszárd városából az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 
középiskolás diákok közül többek is aktív szerepet vállaltak a projektpartneri 
találkozón. Az I. Béla Gimnázium és a Garay János Gimnázium tanulói 
személyes életútjukból, átélt élményeikről adtak tájékoztatást a külföldi 
vendégeknek és arra is rávilágítottak, hogy sokszor a saját környezetük elutasító 
magatartása, vagy nem megfelelő hozzáállása is nehezíti helyzetüket. A három- 
napos konferencia során a külföldi vendégek szintén konkrét példákkal 
világították meg a lakóhelyükön tapasztalt problémákat és az erre adott 
válaszokat. 
 
Szeptember 15-18. 
A Szekszárdi Szüreti Napokon John Noble elnök vezetésével a downpatricki 
testvérvárosi bizottság 6 fős delegációja vett részt az ünnepi programokon, ahol 
a következő években várható további testvérvárosi pályázati projektekről is 
tárgyaltak.  
 
Jajce 
Május 4. 
Ebben az évben újabb testvérvárosi kapcsolattal gyarapodott városunk. A 
korábbi előkészítő tárgyalások után a bosznia-hercegovinai Jajce városában 
került sor a testvérvárosi okirat ünnepélyes aláírására. Az Edin Hozan és Ács 
Rezső polgármesterek által szentesített testvérvárosi diplomában a két város 
között a gazdasági, kulturális, oktatási és szociális területeken jövőben 
kialakítandó együttműködés lehetőségét rögzítették a felek, kiemelve, hogy 
mindezen tevékenységet az egymás iránti megbecsülés és barátság útján kívánják 
megvalósítani. Az Ács Rezső polgármester által vezetett delegáció a kétnapos 
látogatása során megtekintette Jajce város legfőbb nevezetességeit és a 
soknemzetiségű település békés egymás mellett élését bemutató kiállítótereket, 
múzeumokat. 
 
Május 31-június 1. 
 Szekszárd látta vendégül az Edin Hozan polgármester által vezetett jajcei 
hivatalos küldöttséget. A vendégek meghívására a Szekszárdon is megerősítendő 
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testvérvárosi egyezmény diplomáinak aláírása miatt került sor. A 
képviselőtestület, a megye és a szekszárdi polgármesteri hivatal vezetőinek 
részvételével zajló ünnepség, majd az ünnepi ebéd után a bosnyák vendégek a 
helyi közszolgáltató cégek működési struktúrájába nyertek bepillantást. A 
program borkóstolóval zárult. 
 
Szeptember 15-18. 
A szüreti napokra a Bartina Néptánc Egyesület meghívására Jajcéból érkezett 
néptánccsoport. A meghívás célja jellegzetes táncaik  közönséggel való 
megismerése és szorosabb kapcsolat kialakítása a szekszárdi néptánccsoporttal. 
 

6. Facsád 

Augusztus 13-14.  
A Facsádi Napok keretében immáron 22. alkalommal került sor a 
bunyaszekszárdi emléknap megrendezésre A megemlékezésre és az azt követő 
ünnepségre Szekszárd városából az önkormányzat részéről Kővári László, 
Gombás Viktória, Ferencz Zoltán és dr. Máté István képviselők utaztak el. Az 
ünnepi programokat Igazfalván a kultúrotthonban tartott bál zárta, amelyet 
Ihász János polgármester évről évre nagy sikerrel szervez a bunyaszekszárdi 
elszármazottak és a meghívott vendégek részére. 
 
Szeptember 16-18.  
A szüreti napok programjain Bujor Pacurar ortodox pap vezetésével  részt vevő 
4 fős facsádi delegációt Ács Rezső polgármester is köszöntötte a külföldi 
vendégek tiszteletére szervezett polgármesteri fogadáson. 

7. Lugos 

Augusztus 12-16.  
A Lugosi Búcsún a szekszárdi önkormányzati delegációt ezúttal a Kővári 
László, Gombás Viktória, Ferencz Zoltán és dr. Máté István képviselők 
alkották. A szekszárdi vendégeket a lugosi RMDSZ székházban külön is 
köszöntötték, majd az ünnepi programok után a delegáció tagjai tovább utaztak 
Facsádra és Igazfalvára, az ottani jubileumi megemlékezésre. 
 
Szeptember 16-18.  
Francisc Boldea polgármester és Pozsár József RMDSZ elnök vezetésével 4 fős 
lugosi delegáció érkezett a Szekszárdi Szüreti Napok programjaira, akiket Ács 
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Rezső polgármester köszöntött a külföldi vendégek tiszteletére adott 
polgármesteri fogadáson. 
 
November  
A helyhatósági választásokon a lugosi választópolgárok 9 jelölt közül nagy 
fölénnyel (48%), újabb 4 évre Francisc Boldeát választották meg Lugos 
polgármesterévé. A képviselő-testületbe ezúttal sem került be RMDSZ-jelölt. 
 
Tornio 
Április 19-22. 
A 2016-ban 30 éves jubileumához érkezett Szekszárd és a finnországi Tornio 
város testvérvárosi kapcsolata. Ez alkalomból Ács Rezső polgármester  
vezetésével 6 fős szekszárdi önkormányzati delegáció utazott a testvérvárosba. 
A küldöttség először találkozott a több évtizede a várost vezető Raimo 
Ronkainnen nyugállományba vonulását követően megválaszott új 
polgármesterrel, Timo Nousiainennel . A rövid látogatás ellenére intenzív 
programot állított össze a finn testvérváros szervezőcsapata. A két szakmai nap 
során a szekszárdi küldöttség tájékoztatást kapott a torniói városüzemeltetés és 
intézményrendszer felépítéséről, majd a Team Botnia városi 
vállalkozásfejlesztési cég tevékenységéről. A szekszárdi vendégek rövid 
üzemlátogatáson is részt vettek a tornió Outukumpu acélgyárban, amely a 
második legnagyobb konszern a világon a rozsdamentes acélgyártás területén.  
 
November 11-13.  
Timo Nousiainen polgármester vezetésével 6 fős küldöttség érkezett rövid 
budapesti városnézés után Szekszárdra. A két város polgármestere a 
vármegyeházán tartott ünnepi közgyűlés keretében erősítette meg Szekszárd és 
Tornio testvérvárosi kapcsolatát. A finn küldöttség ezt követően a Babits 
Mihály Kulturális Központ vezetőivel találkozott, ahol elsősorban a 
rendezvényszervezés területe iránt érdeklődtek és fejezték ki elismerésüket a 
színvonalas és sokrétű munka iránt. A vendégek részt vettek a Márton-napi 
ünnepségre felállított rendezvénysátorban zajló programokon és nagy 
elismeréssel adóztak a kiváló borok és gasztronómiai ínyencségek megkóstolását 
követően. A vasárnapi repülőtérre való visszatértük előtt újra mód nyílt néhány 
budapesti nevezetesség megtekintésére is. 
 

Egyéb nemzetközi programok 
Július 3-9.  
A Nyitott Világ Alapítvány 13. alkalommal szervezte meg a hagyományos 
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kulturális utazást Bécsbe. A diákok a nyelvtanulás mellett megismerkedtek az 
osztrák főváros történelmi és kulturális látnivalóival, nevezetességeivel. 
 
Július 15-22.  
A Nyitott Világ Alapítvány cserekapcsolat keretében 14. alkalommal szervezte 
meg fiataljaink találkozóját német barátaikkal Tauberbischofsheimben.  
 
Augusztus 12-18.  
A Nyitott Világ Alapítvány tizenhatodszor szervezte meg Domboriban a 
nyelvtábort 70 diák részvételével, angol és német anyanyelvű tanárok 
közreműködésével. 
 
November 16. 
Háromnapos magyarországi látogatása során Szekszárdra látogatott Mladen 
Bosics, Bosznia-Hercegovina képviselőházának elnöke, két alelnöke és 
Alekszandar Dragicsevics magyarországi nagykövet, akiket Ács Rezső 
polgármester, dr. Haag Éva alpolgármester és dr. Molnár Kata jegyző fogadott a 
Garay Élménypincében. Ács Rezső köszöntőjében örömét fejezte ki a bosnyák 
Jajcével kötött testvérvárosi megállapodás létrejöttéért, majd turisztikai értékek 
kölcsönös kihasználásáról tárgyaltak. 
 
Október 26. 
Szekszárdot is érintő gazdasági, kulturális, tudományos együttműködésről 
egyeztetett a vármegyeházán Tao Wenlung tajvani nagykövettel Horváth 
István országgyűlési képviselő és Ács Rezső polgármester. Boraink 
népszerűsítéséről, ösztöndíjakról, a turizmus erősítéséről, a tajvani befektetők 
Szekszárdra vonzásáról is szó esett. 
 
A Garay János Gimnázium külkapcsolatai: 
-Az intézmény a bietigheim-bissingeni Ellental Gimnáziummal tovább 
mélyítette partneri kapcsolatát. A diákok kölcsönös cserelátogatásaira júniusban 
és szeptemberben került sor. Jürgen Kessing Bietigheim-Bissingen 
főpolgármestere és Ács Rezső Szekszárd város polgármestere fogadta 
csoportokat.  
-Októberben a gimnázium és a kolozsvári Báthory István Elméleti Lyceum 25 
éves együttműködése a tehetséggondozás területén bővült, az intézmények 
diákjai matematika és történelem táborokban vettek részt két alkalommal az 
erdélyi Torockón.  
-Áprilisban a Határtalanul pályázati program keretében a lyceum negyven 
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tanulója járt a Garay János Gimnáziumban, ismerkedett Szekszárddal és a dél-
dunántúli régióval. A gimnázium diákjai májusban viszonozták a látogatást, 
egy erdélyi körutazással egybekötve. 
-Augusztusban szintén a Határtalanul pályázati program eredményeként 
erősítette kapcsolatait a gimnázium tantestülete a kárpátaljai partneriskolával, 
a Nagyberegi Református Lyceummal. A látogatás szakmai programjának 
keretében a két tantestület tagjai bemutatták egymásnak intézményüket, a 
tehetséggondozás folyamatát, továbbá átadták a Garay gimnázium 400 ezer 
forintos adományát, amelyet a vendéglátók az oktatás fejlesztésére 
fordíthatnak.  
-Az EU által finanszírozott „Gettin Science Closer to Students” című Erasmus 
3KA2 iskolai, óvodai partnerségek pályázatán öt ország középiskolája 97585 
eurót nyert. A kétéves projekt célja a természettudományos tárgyak 
népszerűsítése, valamint műszaki  pályára, olyan főiskolai, egyetemi képzésre 
orientálni a tanulókat, ahol a biológia, fizika és kémia tantárgyakat tanulják 
tovább.  A nemzetközi partnerségben négy ország – görög, litván, olasz és svéd 
– középiskolája vesz részt. A koordinátor szerepét betöltő Garay János 
Gimnázium  24 395 eurót költhet a cél megvalósításra.  
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VI. Egészségügy 
Január 1. 
Dr. Németh Csaba irányítja megyei főigazgatóként a Balassa János Megyei 
Kórházat. A jogi és kórház-menedzseri végzettséggel is rendelkező 42 éves 
belgyógyász a napi működés biztosítása mellett a régi és új orvosok munkájára is 
számít. 
 
Február 23. 
A sürgősségi osztály munkáját segítő, az újraélesztő orvos csoport kórházon 
belüli közlekedését könnyítő Smart személygépkocsit kapott ajándékba a megyei 
kórház a németországi Bautzen járástól és az ottani partnerkórháztól. 
 
Március 3. 
Mintegy 588 millió forint uniós és minisztériumi forrásból hoztak létre átfogó 
orvosi rehabilitációt nyújtó centrumot a Balassa János Megyei Kórházban. Dr. 
Németh Csaba főigazgató az ünnepélyes átadón elmondta, hogy egymásra épülő, 
szorosan együttműködő osztályok, szakambulanciák, nappali szanatórium és 
gondozói rendszer együttese jött létre, amelyet segítő felszerelésekkel láttak el. 
Ács Rezső polgármester méltatta a megvalósult projektet: „Büszkék lehetünk 
arra, hogy a város szívében két év alatt számos változás történt, ahol 
összefogással előre lehetett jutni.” 
 
Április 25.  
Szekszárdra látogatott a Rotary International Projekt-ellátó szervezete, az 
Assist International elnöke, Bob Pagett. Működés közben megtekintette a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház Gyermekosztályán 2015 májusában átadott 
intenzív ellátó részleget, valamint azon orvostechnikai eszközök, műszerek napi 
használatát, amelyek a Rotary Club Szekszárd vezetésével megvalósított 
nemzetközi projekt keretében kerültek beszerzésre, beüzemelésre.  
 
Május 2. 
A helyi Rotary Club Hospice Alapítványnak juttatott adománya ünnepélyes 
átadására került sor a Balassa János Kórház Krónikus Belgyógyászati 
Osztályán. A klub 300 ezer forint összeggel támogatta az osztályon ápolt 
betegek állapotát és közérzetét javító inhalátorok, párásító készülékek és 
szívókészülékek beszerzését. 
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Május 13. 
A vármegyeháza dísztermében tartotta a Balassa János Megyei Kórház az 
Ápolók Nemzetközi Napja ünnepét, amelyen Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási 
igazgató kiemelte, hogy bíznak abban, hogy mindig elismerik tevékenységüket, 
hiszen arra esküdtek fel, hogy az életet mindenáron védjék. Ács Rezső 
polgármester megerősítette, hogy az ápolók munkájára egyre nagyobb szükség 
van, ezért a város is partner a jobb ellátásban. Az ünnepségen dr. Németh Csaba 
főigazgatótól dicséretet vettek át a legjobbak. A Magyar Ápolási Egyesület 
kitüntetését Nagy Judit Krisztina csecsemő és gyermekápoló kapta. 
 

Június 14. 
A Rotary világelnöke, a Srí Lanka-i származású K. R. Ravindran  
Magyarországra érkezve Budapesten kívül Egerbe, Nyíregyházára látogatott. 
Majd a Rotary Club Szekszárd vendégeként megtekintette a magyarországi 
Rotary eddigi legnagyobb, 9 ország 16 klubjának összefogásával 2015 tavaszán 
megvalósult projektjét. A Tolna Megyei Balassa János Kórház Szülészeti, 
Nőgyógyászati és Gyermekosztályának gyógyító munkáját a legmodernebb 
amerikai eszközökkel támogató, közel százmilliós értékű projekt megvalósítási 
folyamatát dr. Dobos Gyula, az akkori elnök, a gyermekosztály működését dr. 
Tóth Gergely főorvos mutatta be. Ács Rezső polgármester is köszöntötte a világi 
elnököt és méltatta a 18 éve működő Rotary Club Szekszárdnak a város életében 
betöltött szerepét. A világi elnök elismeréssel nyilatkozott a látottakról és a 
klubot újabb sikeres projektek megvalósítását ösztönözte. Ezt követően 
Szegedre utazása előtt a Fritz Pincészetben baráti beszélgetésen találkozott és 
véleményt cserélt a szekszárdi és környező megyék rotary klubjainak 
képviselőivel. Ízelítőt kapott a térség kulturális értékeiből, gasztronómiájából is. 
 

Július 3.  
Egy kamionnyi mechanikus mozgatású betegágy és speciális matracok érkeztek a 
Tolna Megyei Balassa János Kórházba a Rotary Club Szekszárd 
közreműködésével. A 26 ágyat és a 71 légcellás matracot a Német Vöröskereszt 
nürtingeni szervezete adományozta. A kitűnő állapotban lévő ágyak az 
onkológiai osztályra kerültek. 
 
Szeptember 29.-október 1. 
Szakmai konferenciát tartott Szekszárdon a Magyar Gyermek-
gasztroenterológiai Társaság. Az évente megrendezett rendezvénynek idén 
hatodszorra Hajdúszoboszló majd Mátraháza után a tolnai megyeszékhely 
adott otthont. Az előadások a Babits Mihály Kulturális Központban zajlottak, 
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amelyeknek hallgatóságába nagyon sok helyi orvos is becsatlakozott. A jóval 
száz fölötti résztvevő közül többen külföldről regisztrálták magukat, így 
nemzetközivé nőtt a programsorozat. A kongresszuson tartotta meg a társaság 
soros közgyűlését is, de lehetőség adódott a kísérő programok során a helyi 
szervezőknek bemutatni Szekszárd nevezetességeit, kultúráját, gasztronómiai és 
borászati értékeit, eredményeit.  
 
Október 2. 
Dr. Józan-Jilling Mihály a Balassa kórház megyei kardiológus főorvosa 
szervezett konferenciát a PTE szekszárdi karán a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésének lehetőségeiről, a neurológusok, nefrológusok, diabetológusok és 
háziorvosok együttműködéséről. 
 
Október 13.  
-A „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány 2009-ben csatlakozott a 
Méltóság Mezeje programhoz, amely az emberi méltóságra és a társadalmi 
felelősségvállalás szükségességére hívja fel a figyelmet. Minden ősszel elültetik a 
remény virágait, a sárga nárciszokat, amik szerte a világon a rákbetegeket, 
valamint a daganatos betegségben szenvedőket gondozó szervezetek 
szimbóluma. A Balassa János Kórházzal közös program résztvevőit a 
kuratórium képviseletében Gliedné Tillmann Erzsébet ápolási igazgató, elnök és 
dr. Varga Éva osztályvezető főorvos, kuratóriumi tag köszöntötte, majd Halál, 
tabu címmel Szy Katalin klinikai szakpszichológus előadása és a Liszt Ferenc 
zeneiskola diákjainak műsora következett. 
- A Rotary Club Szekszárd idén is csatlakozott a rendezvényhez, a remény 
virágait, a nárciszokat a Tolna Megyei Balassa János Kórház díszkertjében 
elültetőkhöz. Az ünnepségen dr. Murzsa András felolvasta Méltósággal az út 
végén című versét.  
 
Október 15. 
A 15 éve megrendezett Balassa-napon napközben tudományos előadások 
hangzottak el, majd ökumenikus istentiszteleten vettek részt a kórház 
munkatársai és a meghívottak. A vármegyeháza dísztermében rendezett 
díjkiosztó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott, aki Balassa János példáját állította a ma gyógyítók 
tevékenysége elé, majd Ács Rezső polgármester a város és a kórház gyümölcsöző 
együttműködéséről beszélt, többek között az Ybl Miklós utcai parkoló 
kialakításáról, a szakképzés erősítéséről, a kórházi üvegház hasznosításáról. Dr. 
Németh Csaba főigazgató az új kórházi fejlesztésekről, jól képzett új kollégák 
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érkezéséről szólt, értékelte az elmúlt évet. Ezt követően az elismerések átadására 
került sor.  (Névsor a Szekszárdi Vasárnap 2016. október 23-i számában 
olvasható.) 
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VII. Civil szervezetek 
 

Január 16.  
Évenként megrendezésre kerülő jótékonysági estjét tartotta a Rotary Club 
Szekszárd. Az eseményen rész vett a Rotary Magyarország kormányzója, Csóka 
Imre és Ács Rezső polgármester. A klub az est bevételét a szekszárdi Hospice 
Alapítvány támogatására ajánlotta fel, segítve ezzel, hogy beteg embertársaik 
méltósággal éljék napjaikat az út végén. 
 
Január 18. 
Egymillió forinttal jutalmazta Szekszárd város önkormányzata a Bartina 
Néptánc Egyesületet a Fölszállott a páva című televíziós műsorban elért 
országos 1. helyezéséért. A táncosok köszöntésére szervezett ünnepségen a 
jutalmat Ács Rezső polgármester adta át egy-egy ajándékcsomag kíséretében, 
benne többek között a „Szekszárd büszkesége” feliratú törölközővel. 
 
Január 22. 
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend ismét megrendezte a 
Vince-napi kékfrankos borünnepét az istifán-gödrei pincesoron, ahol az első 
vesszővágást Ferenc Vilmos elnök végezte, majd a vesszőszentelés, a 2015-ös 
évjárat értékelése és a kékfrankos újborok kóstolója következett. 
 
Január 25. 
A Léleképítőn dr. Kovács Antal és Boros Gergely Bajnoknak születtél című 
előadására került. 
 
Január-december 

A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdon havonta egy alkalommal használtruha 
osztást szervezett rászoruló embertársaknak, a hajléktalanoknak kisebb, tartós 
élelmiszercsomagot is biztosított. Húsvétra a három- és többgyerekes 
családoknak ajándékcsomaggal kedveskedtek. 
 
Január-december 
2016 januárjától előadássorozatot hirdetett a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal közös 
szervezésben, Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel, mégpedig a 
megyei kutatók helytörténeti munkáinak megismerése és megismertetése céljából. 
Előadók voltak Lieszkovszky Larion, dr. Várady Zoltán, Rudolf László, dr. 
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Szőts Zoltán, Tálosi Zoltán, Zentai András, dr. Dobos Gyula, valamint két 
diák, Szántó Lili (Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium) és Kasó 
Gergő Levente (Szekszárdi Garay János Gimnázium). Az egyesület dr. Dobos 
Gyula előadásával emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc Tolna 
megyei és szekszárdi történéseire.  
 
Február 6. 
A Tolna Megyei Méhész Egyesület megrendezte XII. Szekszárdi Tavaszváró 
Méhésznapját és szakmai konferenciáját, amelyen neves szakemberek tartottak 
előadást. A rendezvény a Nemzeti Agrárkamara Megyei Szervezetével 
együttműködve jött létre. 
 
Február 15. 
„Ki a magyar, mi a magyar?” címmel Molnár V. József néprajz- és néplélek 
kutató tartott előadást a Léleképítő rendezvényén. 
 
Február 26. 
A Szekszárd-Alsóvárosi Közhasznú Egyesület  gondozásában és 
közreműködésével  megjelent dr. Nagy Janka Teodóra Közös hitben – A 
családért, a szőlőért, a földért címmel írt kötete az A’só utcai szokásokról, 
valamint ezzel egy időben dr. Szabó Géza régész, történész Alsóvárosi tér-képek 
című munkája. A magát a 120 éve alakult szekszárdi Római Katolikus 
Olvasókör utódának tartó, 1990-ben alakult egyesület Kovács Józsefné Lengyel 
Klára elnökkel az élen kiemelten fontosnak tartja a múlt értékeinek megőrzését 
és azok közzétételét. Ennek megfelelően újabb kiadványok előkészítését tervezi. 
 
Március 17. 
-A párizsi klímacsúcs üzenetét tolmácsolta Szekszárdon Körösi Csaba a 
Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának 
vezetője a Szekszárdi Klímakör konferenciáján, aki hangsúlyozta, hogy 
hazánkban úgy érünk el jelentős GDP-növekedést, hogy közben csökkentjük a 
szén-dioxid kibocsátást. 
-A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány húsvét (majd december 24-én, karácsony) 
alkalmából köszöntötte és megajándékozta az idősek otthonában, valamint a 
Büntetés-végrehajtási Intézetben élő személyeket. 

Április 2. 
Az Esőmanók, a Tolna Megyei Autistákért Egyesület jótékonysági futóversenyt 
szervezett 1 és 5 km-es távon, majd „Esőmenő” éremmel kedveskedett a 
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résztvevőknek. Céljuk évről évre az elfogadás ösztönzése. 
 
Április 4. 
A Léleképítőn Szabó László: Vedd el a múltját, nem lesz jövője! címmel tartott 
előadást. 
 
Április 7.  
A Méltósággal az út végén Hospice Alapítvány  Méltóság Mezeje tavaszi 
programján Sefcsikné Dugár Éva kuratóriumi tag ünnepi megemlékezését a 
Liszt Ferenc Zeneiskola növendékeinek  ünnepi műsora, majd a kórházi 
díszkertben ősszel elültetett nárciszok megtekintése követte.  
 
Április 16. 
Szekszárd példát mutat a civil összefogás terén, mondta Fülöp Attila 
államtitkár helyettes, aki a civileket érintő támogatások témájában tartott 
tájékoztatót. Dr. Haag Éva alpolgármester beszámolt a helyi munkák 
sokszínűségéről, kiemelve, hogy a városban több mint 20 pályázat 20 milliós 
támogatást kapott, amelyek sikeréhez a Civil Információs Centrum minden 
gyakorlati támogatást megadott. 2016-ban 132 millió forint jutott a helyi 
civileknek, ami 60 millió forint pénzbeli és 72 millió nem anyagi segítséget 
jelentett. 
 
Április 25. 
Ács Rezső polgármester és a Szekszárdi Civil Kerekasztal képviselői találkoztak 
a Placc közösségi térben, ahol a civil vezetők és az érdeklődők előadást 
hallhattak a szekszárdi fejlesztésekről, beruházásokról. A kerekasztal elnöke, 
Ács Gabriella örömét fejezte ki azért, hogy a civilek önkormányzati támogatása 
évek óta nem csökken, amelynek keretéből széles pályázó kör tevékenységét segíti 
a város, így a Civil Koncepcióban megfogalmazott irány tartható. 
 
Április 27. 
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete figyelemfelkeltő programot 
szervezett a Garay térre a Vakvezető Kutyák Világnapja alkalmából, nagy 
érdeklődés kíséretében. 
 
Május 3. 
Országos vándorkiállítás keretében állították ki a fogyatékkal élők 
képzőművészeti alkotásait a kulturális központban. Az eseményt Csillagné 
Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök ajánlotta a látogatók figyelmébe. 
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Május 23. 
A Léleképítő rendezvényén Pajor András atya, a keresztény Kulturális 
Akadémia elnöke Nemzettudat és erkölcs címmel tartott előadást. 
 
Május 28. 
9. alkalommal invitáltak a Szent Orbán ünnepre a nyitott pincék tulajdonosai 
az Istifán-gödre utcába, ahol a kulturális program után borkóstolással várta a 
látogatókat a Gyalog, a Ribling, a Szarvas, a Tokai, a Zsitvai és a Vesztergombi 
pince. 
 
Június 
A Rotary Club Szekszárd az évtizede kialakított gyakorlatnak megfelelően 6 
szekszárdi iskolának tette lehetővé, hogy 50-50 000 forint értékkel a tanévzárón 
jutalmazza az év közben kiemelkedő munkát végző tehetséges tanulókat.  
 
Június 2. 
Bemutatták a helyi alapanyagokból és minőségi belga csokoládéból készült 
Szekszárdi csokit a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek tartós 
foglalkoztatását segítő Kék Madár Alapítvány Bartina utcai székhelyén. A 
pályázati forrásból létrehozott manufaktúrában 5 féle ízben készülnek az 
édességek, amelyek mellé a város is a nevét adta.  Az öntőformát Hlavacs Viktor 
szobrászművész alkotta, míg a csomagoláson szereplő városrészleteket Cziráki 
Maja szekszárdi grafikus szakos hallgató tervezte. 
 
Június 4. 
Szekszárd város, a mentálhigiénés műhely és a civil kerekasztal hagyományosan 
megrendezte az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát a Szent István téren. A 
rendezvényt Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök nyitotta meg. A 
térre kitelepült szervezetek találkozóján kiosztották a Szomjú-díjat, amelyet 
egyéni kategóriában a Gyöngysor Alapítványt működtető házaspár, Nagy 
Károlyné Mischl Zsuzsa és Nagy Károly vehetett át Ácsné Oláh Gabriellától, a 
civil kerekasztal elnökétől. Közösségi kategóriában a Bárka Művészeti Szalon 
lett az Év önkéntese. 
 
Június 7.  
Magyarországon szerzett tapasztalatairól és élményeiről számolt be a Rotary 
Club Szekszárd ülésén Alina Mendoza (USA, California), aki Rotary 
cserediákként egy évet töltött városunkban. Tanulmányait a Garay János 
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Gimnáziumban folytatta, fogadását, ellátását Csapó Zoltán és családja 
biztosította. 
 
Június 9. 
A Léleképítő vendége Georg Spöttle biztonságpolitikus volt és aktuális 
kérdésekről tartott előadást. 
 
Június 18. 
Közösségi térként és tájházként is funkcionál az a Rózsa utcában átadott, 
tagok és támogatók által felújított épület, amely a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesületének ad otthont. Az ünnepségen megjelent dr. Szilágy 
Péter a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárságának 
főosztályvezetője, Ács Rezső polgármester, valamint a társ tagszervezetek 
képviselői.  A 2015-től közhasznú szervezet vezetője, Szegedi Dezsőné bízik 
abban, hogy az épület a civil és kulturális élet terén a város színfoltjává válik. 
Az egyesület tagjai az utolsó délvidéki  kitelepítő vonat indulásának 75. 
évfordulóján koszorút helyeztek el a székely emlékparkban. 
 
Június 24. 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 
„Lépésben szertelenül 2.0” gyalogtúrát szervezett a Kábítószer-ellenes Világnap 
alkalmából a Szekszárdi-dombságban és tanyavilágban. 
Június 25.  
Éves charterét tartotta a Rotary Club Szekszárd. A leköszönő elnök, Bajszné 
Kiss Magdolna értékelte a 2015/2016. évi klubmunkát, majd átadta az elnöki 
láncot a klub 2016/2017 évi elnökének, Szrnka Pálnak. 
 
Július 5.  
Városnézésre és klubülésre invitálta a Rotary Club az egy hétig Szedresen 
táborozó 22 külföldi diákot. A negyedik alkalommal megrendezett nemzetközi 
lovas tábor résztvevői az első héten tanulhattak lovagolni, ügetni, vágtatni, 
ugratni, fogatot hajtani, a második héten pedig rotarys családoknál elszállásolva 
megismerkedtek hazánk nevezetességeivel, kultúrájával és megtapasztalhatták a 
magyar vendégszeretetet. A tábori zenés esten magyar népdalokat tanultak. 
Nagy sikert aratott a dombori strandolás és sárkányhajózás.  
 
Július 11. 
Csirmaz Szilvia oktató és Steinek Anita gyógypedagógus közreműködésével 150 
fő részvételével először került sor Szekszárdon a kulturális központban 
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szeniortánc bemutatóra. Ausztriában, Németországban, Norvégiában több ezer 
klub működik. A számos egészségügyi előnnyel kecsegtető mozgásforma 
magyarországi elterjesztését a Nyugdíjasok Országos Szövetsége karolta fel. 
 
Július 
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete az önkormányzat 
támogatásával második alkalommal szervezett úszótanfolyamot 
látássérülteknek és látássérültek gyermekeinek a szekszárdi élményfürdőben. A 
megye különböző részéről érkezett 15 gyermeknek az úszásoktatást Soponyai 
Mihály és neje tartotta. 
 
Augusztus 7. 
 Bukovinai Találkozások XXVII. Nemzetközi Folklórfesztiválra érkezett 
Ukrajnából Grabovó városából 40 fős csoport, amelyet a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesülete a „Szomszédolás” program keretében fogadott. Az 
ukránok fergeteges műsorral mutatkoztak be Szekszárdon. A rendezvényen 
Kővári László az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke köszöntötte a 
vendégeket. A műsort az egyesület által készített közös vacsora zárta.  
 
Augusztus 16.  
A munkalátogatásra Szekszárdra érkező Pénzes Ilonát, a Rotary Magyarország 
ez évi kormányzóját Szrnka Pál  a szekszárdi klub soros elnöke fogadta. A 
kormányzó a közös sajtótájékoztatót követően baráti beszélgetést folytatott a 
klub elnökségével. Ezt követően a Kálvária tetőn egy Rotary pihenőpadot 
avattak, majd Németh János Pincészetében klubüléssel zárult a program. 
 
Augusztus 30. 
 Szekszárdon járt Klaus Rau a Német Vöröskereszt nürtingeni szervezetének 
vezetője. A látogatás célja a július elején adományozott kórházi ágyak és 
matracok használatbavételével kapcsolatos tájékozódás és további 
együttműködés lehetőségének felmérése. A megyei kórház megtekintése után 
városnézésre majd egy közös klubülésre invitálták a vendéget a Rotary Club 
Szekszárd tagjai. 
 
Szeptember 11. 
A felsővárosi búcsú eseményeihez csatlakozva a Rotary Club Szekszárd 
emléktáblát avatott. A Remete-csurgó szomszédságában, a támfalra erősített 
tábla az Országos Kéktúra útvonalára és arra az eseményre emlékeztet, hogy 
1986 augusztusában indult el újra Rockenbauer Pál csapatával felfedezni 
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Magyarországot, ezúttal Dél-Dunántúl szép tájait, természeti és kulturális 
értékeit. Ez a túraútvonal 561 km hosszú és Szekszárdot köti össze Írottkővel. 
A táblát Bojás János kőfaragó mester készítette el, az elgondolás és a kivitelezés 
a Rotary Club, a Természetjáró Szövetség, az Ifjúsági Unió és a Fősővárosiak 
Köre összefogásával valósult meg.  
 
Szeptember 19. 
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete meghívására a Civil 
Információs Centrumban tartotta meg dr. Helf László tüdőgyógyász főorvos 
„Lehet-e a tüdő rossz (indulatú)? című előadását. 
 
Szeptember 26. 
 A Léleképítő a Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületével közös 
rendezvényére a Babits Mihály Kulturális Központban került sor. Előadója 
Füves Gyuri bácsi volt. 
 
Szeptember 28. 
A Mentálhigiénés Műhely Szabadegyetem IV. évfolyamának 6. előadója Kovács 
Miklós „mesemondó” volt, aki „Tanmesék az emberi testről II., Egészségünk egy 
másik nézőpontból” címmel tartott előadást és vezetett beszélgetést. 
 
Október 8. 
A „72 óra kompromisszumok nélkül” országos rendezvénysorozatból, amelyet 3 
történelmi egyház és az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogat, 
Szekszárd is kivette a részét. Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági 
elnök és Bacsmai László esperes-plébános az önzetlen segítségnyújtás 
fontosságáról beszélt, majd Bakonyi Mária megyei koordinátor ismertette a 
tennivalókat. Az önkéntesek székeket, kültéri padokat újítottak fel és 
lomtalanítottak. A munkálatokhoz csatlakozott a Bezerédj és a Kolping 
szakképző, a katolikus iskola, a cserkészek és az Új Nemzedék helyi csapata is. 

 
Október 10. 
-A Léleképítő vendégei, Földi László és Kovács Andrea a Titkosszolgálatok és 
médiumok szerepe a migrációban címmel tartottak előadást. 
 
- „Ne cigizz, inkább biciklizz!” címmel új, egész napos egészség népszerűsítő 
rendezvényt nyitott meg Ács Rezső polgármester. A Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Szervezete által rendezett programhoz csatlakozott a rendőrség, a 
mentőszolgálat, a vöröskereszt, a Polip, a Szelíd Ráktérítő, a Mentálhigiénés 
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Műhely és a vakok és gyengénlátók is. A rendezvényt egy 25 km-es biciklitúra is 
színesítette. 
 
Október 10-14. 
A XXVI. Pszichológiai Kultúra Hete a lezárás és elengedés jegyében zajlott a 
Mentálhigiénés Műhely szervezésében. Köszöntőt mondott Pócs Margit elnök, 
majd a pszichiátriai betegek műveiből nyílt kiállítást dr. Kertész Ágnes, a 
megyei kórház pszichiátere nyitotta meg. A hét eseményein neves szakemberek 
tartottak problémaoldó előadásokat az érdeklődőknek. 
 
Október 14. 
Rendezvénysorozattal ünnepelte a Fehér Bot Napját a Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete. A „Jó fej vagy” díjazottja  Szabó Pál Rozália lett. Az 
egyesület elnöke Kovács Lászlóné a közösség 3 tagjának tanulmányi 
támogatást, egy segítőnek pedig tabletet nyújtott át. 
 
Október 25. 
Jiří Menzel cseh filmrendezőt tagjai közé választotta az Alisca Borrend. A 
ceremóniát követően a világhírű rendező közönségtalálkozón vett részt, amelyen 
Kindl Gábor producerrel többek között híres filmjeiről beszélgettek.  

  
Október 27-28. 
8. alkalommal rendezték meg az Állampolgári Részvétel Hete alkalmait a Szent 
István téren, ahol a civil szervezetek is bemutatkozhattak. A rendezvényt 
Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök nyitotta meg. A 
Mentálhigiénés Műhely, a Civil Kerekasztal és az önkormányzat által 
szervezett eseményen a zenés-táncos produkciókkal fellépő szekszárdi együttesek 
mellett adományokat gyűjtöttek a kórház pszichiátriai osztálya számára. A 
rendezvény háziasszonya Pócs Margit, a város közművelődési és civil 
kapcsolatok referense volt.  

Október 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2,8 tonna almát osztott a rászorulóknak. 
 
November 11. 
A Dicenty Dezső Kertbarát Kör és az Alisca Borrend megünnepelte Szent 
Márton napján az újbort és a kadarkát. Elötte ökumenikus újborszentelés volt a 
belvárosi templomban, ahol elhangzott Kis Pál István Szent Márton 
gregoriánuma című műve. 
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November 14. 
A Léleképítőn Korbuly Péter és Kondor Katalin H. Bodó József, ’56-os elítélt 
túlélő életéről beszélt. 
 
November 29.  
Nepálból érkezett látogatója a szekszárdi Rotary Clubnak. Rahbar Ansari 
szintén rotarysta országában, és egy évig Magyarországon tanult a budapesti 
Corvinus Egyetemen. Egynapos látogatásának célja a szekszárdi projektek 
megtekintése, különös tekintettel a közelmúltban a megyei kórház 
gyermekosztályán megvalósult „A jövő generációja” elnevezésűre. A szakmai 
vizitet városnézés követett, de lehetőség adódott tapasztalatok, információk 
cseréjére és a két nép kultúrájának kölcsönös megismertetésére is. 
 
November 29. 
Dr. Haag Éva alpolgármester nyitotta meg az autisták jobb megértését segítő 
családbarát vándor fotókiállítást a kulturális központban, kiemelve, hogy az 
Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesület régóta nagy erőfeszítéssel 
dolgozik az autizmussal élők elfogadtatásáért.  
- Tisztújítást tartott a Szekszárdi Civil Kerekasztal. A csaknem 100 szervezetet 
tömörítő fórum tagjai Ferenc Vilmos szőlész-borász kertészmérnököt kérte fel a 
vezetői feladatok ellátására, aki elfogadta azt. 
 
December 3-23. 
 Adventi időszakban a Rotary Club Szekszárd forralt bort kínált adományért a 
város főterén. Sok év hagyományát követve ezúttal a tehetséges fiatalok 
támogatására és a Hospice munkájának segítésére történt a gyűjtés. Az akció 
során az ügyeletet, továbbá minden felhasznált eszközt és alapanyagot a klub 
tagjai biztosították.  
 
December 6.  
A Szent Erzsébet Karitász Alapítvány Szekszárd Megyei Jogú Város 
önkormányzatának támogatásával adventi szeretetvendégséget rendezett 80 fő 
rászoruló meghívásával, és 291 db karácsonyi élelmiszercsomagot osztott az 
általuk támogatottaknak. 
 

December 10. 
Vármegyeházi esték sorozat keretében a Tolna Megyei Kormányhivatal és a 
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete a meghívására a Csíkszeredai 
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Csibészek Alapítvány Árvácska csoportja vendégszerepelt. Az egyesület 
közösségi házában ebéddel fogadott 53 fős gyermek csoport este a vármegyeháza 
dísztermében karácsonyi betlehemes műsorát adta elő. Az est folyamán gyűjtés 
folyt az alapítvány javára. 
 
December 
A SPAR és INTERSPAR üzletben szervezett gyűjtésen az adakozók több száz 
kg tartós élelmiszert ajánlottak föl. A Máltai Szeretetszolgálat munkatársai 
250 nehéz sorsú családnak készítettek ezekből ajándékcsomagot, amelyet a város 
önkormányzata 275 ezer forintnyi ajándékutalvánnyal kiegészített.     
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VIII. Nemzetiségek 
 
Február 13. 
A Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule teltház előtt rendezte meg 25. 
sváb bálját a kulturális központban. 
 
Február 16. 
A DBU színpadán a német Johannes Lang rendezésében élvezhette a közönség 
Johan Buchau és Alfred Hitchcock fergeteges krimi-komédiáját, A 39 
lépcsőfokot. 
 
Április 26. 
Német nemzetiségi könyvbemutatón ismertették a KPVK oktatóinak új, német 
nyelven írt kiadványait: Klein Ágnes–Müller János: Deutsch für kleine 
Anfänger 2. Meine ersten deutschen Lieder für Familie und Kindergarten című 
munkáját Ordas Andrásné Szunyogh Ildikó vezető-helyettes (Wunderland 
Óvoda), míg Klein Ágnes–Bechtel Helmut: Deutsch für kleine Anfänger 3. 
Meine ersten deutschen Reime und Märchen für Familie und Kindergarten című 
könyvét Prof. dr. Szendi Zoltán Dsc egyetemi tanár (PTE BTK) mutatta be. 
 
Május 20. 
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület állandó 
szereplője a szekszárdi Wunderland óvodában megrendezett Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Gyermek Néptánctalálkozó programjának, amelyen megyénk 
óvodásainak lehetősége van a német népdalkultúra és a népviselet megismerésére. 

Május 22. 
Magyarországi Német Nemzetiségi Kórusok Országos Minősítőjén Sombereken 
a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 
(Landesrat) által háromévenként szervezett országos minősítőn a „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület „Kitüntetéses arany” („Gold mit 
Auszeichnung”) fokozattal ismerte el Sombereken egykori karnagyuk Eicher-
Müller Katalin főleg kakasdi gyűjtésére alapuló bemutatóját. 
 
Július 30. 
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület tagja a 
magyarországi német kórusok összkarának. Veszprémben fellépett a 
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) 
megalakulásának 20 éves évfordulójára szervezett országos rendezvényén.  
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Augusztus 27.  
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület Egerben részt 
vett a KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége) 
által szervezett Aranypáva díjas kórusok meghívásos versenyén, ahol immár 
másodszor nyerte el az „Aranypáva” minősítést. Ezzel a minősítési fokozattal 
magyarországi német kórusok közül eddig csak a „Mondschein” kórus 
rendelkezik. A gálán is fellépő kórust Molnár Márta karnagy készítette fel és 
Keller Antal kísérte harmonikán.  
 
Szeptember 17. 
A Szüreti Napokhoz kapcsolódó „4. Szüreti Nemzetiségi Kórustalálkozó” a 
vármegyeháza udvarán felállított színpadon zajlott mintegy 120 énekessel. A 
műsorban részt vettek: „Wunderland” Óvoda „Regenbogen” csoportja, a 
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule német nemzetiségi 
énekkara, mözsi, szászvári, bonyhádi, nagymányoki, dusnoki csoportok, 
valamint a „Mondschein” Kórus Egyesület. 
 
Szeptember 21. 
A Magyarországi Német Színház (DBU) új évadját, miként az 1994-es elsőt, 
Lessing Bölcs Náthán című művének bemutatásával nyitotta. Rendezője ezúttal 
is a már bemutatkozott szerb rendező, Nemanja Petronje volt. Frank Ildikó 
igazgató az évadban 60 előadás terveiről szólt, amelyben az előző darabok 
mellett az iskolákban is előadható Odüsszeia-adaptáció, a Diótörő meséje is 
színre kerül. Felújítják az Emil és a detektívek című darabot, műsoron marad a 
39 lépcsőfok bűnügyi játék és a Búzavirág című dráma. 
 
Szeptember 28. 
A felújított épületben megkezdte munkáját a Magyarországi Német Színház, 
hazánk egyetlen hivatásos német nyelvű teátruma, amely 30 éve működik 
Szekszárdon. Ünnepi beszédet mondott Balogh Zoltán az emberi erőforrások 
minisztere, Hartmut Koschik, a német szövetségi kormány kisebbségügyi 
megbízottja, Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának elnöke és Frank Ildikó.  
 
Szeptember 29. 
A „Keréken az ebéd” szociális projektben egy új kisbuszt kapott használatra a 
szekszárdi önkormányzat szociális központja. A német belügyminisztérium 
pályázatán a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével elnyert 
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kilencszemélyes autó az idős emberek szállítását látja el, de német nemzetiségi 
kultúrcsoportok, egyesületek, bérlőként az önkormányzat  is használja. 
 
Október 11. 
A Dienes Valéria iskolában „Wanderbündel” címmel megemlékezést tartottak a 
magyarországi németek 70 évvel ezelőtti kitelepítéséről. Az eseményen megjelent 
Fülöp Attila államtitkár, dr. Józan-Jilling Mihály, a helyi német önkormányzat 
elnöke, Ritter Imre, az országgyűlés német nemzetiségi szószólója és Heinek 
Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke, aki 
emlékező beszédet mondott. A műsorban fellépett a Mondschein Német 
Nemzetiségi Kórus és a Dienes iskola énekkara. Wigand Barna, Németh Janka 
és Angyal Réka, dr. Galigerné Pártai Erika intézményvezető-helyettes családja 
két ide kapcsolódó történetét mondta el. A műsort követően dr. Józan-Jilling 
Mihály, beszélgetett a kitelepítés résztvevőivel Miskolczy Miklósnéval és 
Gscheidt Ádámmal.  
 
Október 22. 
A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület az eddigi 
eredményei alapján meghívást kapott a Vecsésen megrendezésre került 
Magyarországi Német Nemzetiségi Kórusok Országos Gálájára és Versenyére. A 
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa a kórust 
Különdíjban, vezetőjét, Molnár Márta karnagyot Stefan Kerner-díjban 
részesítette. 
 
December 12. 
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a német nemzetiségi 
egyesület a Nemzetiségek Napja alkalmából rendezte meg hagyományos 
nemzetiségi gálaműsorát. A megjelenteket dr. Józan-Jilling Mihály a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Csillagné Szánthó Polixéna humán 
bizottsági elnök köszöntötte, majd nagyszabású műsort láthatott a közönség. 
Felléptek a német nemzetiségi nyelvet tanuló óvodások, diákok, a 
hagyományőrző Ifjú szív táncegyüttes, a Mondschein kórus, az Ifjúsági 
Fúvószenekar és az Alisca Brass Band is. Az ünnepségen átadták a Klézli 
család által alapított Ungarndeutscher Nachwuchs díjat Angyal Réka a Dienes 
és Falus Hanga, a Babits iskola diákjának.  Szekszárd Városért a Művészet 
Erejével elismerő oklevelet vettek át a Mondschein kórus kiemelt művészeti 
tevékenységet végző tagjai: Grósz Józsefné (30 éves tagság), Hefner Mária és 
Mikola Péterné (25 éves tagság), Rosenberger Ferenc és Rubint Jánosné (20 éves 
tagság). 
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IX. Egyházak 
 

Január 17-24. 
A keresztény hívők ökumenikus imahéten találkoztak, amelynek mottója 2016-
ban: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük.” (I. Pt 2, 9). A közös 
alkalmakon a hívők nagy egységéért imádkoztak a város templomaiban. 
 
Február 4. 
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján szép számú érdeklődő előtt egy 
magánház udvarán avatta fel Bíró László tábori püspök azt a kiskápolnát, 
amelyet Balogh Jenő festőművész emeltetett szülei emlékére. 
 
Február 14. 
5 évre megválasztotta tisztségviselőit a Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör. Egyházi elnöknek Antal Géza apátot, világi elnöknek Gyurkovics 
Jánost, míg általános elnökhelyettesnek Horváth Jánosné Editet választották. 
Gazdasági vezető Mészáros Mihályné lett. 
 
Június 5. 
Bacsmai László esperes-plébános a belvárosi római katolikus templomban telt 
padsorok előtt mutatta be ezüstmiséjét, amelyen jelen volt és köszöntőt mondott 
Udvardy György pécsi megyéspüspök és Szekszárd polgármestere, Ács Rezső. 
 
Június 24. 
Szent László-nap alkalmából dr. Bíró László püspök és Bacsmai László esperes-
plébános egyházi megemlékezés keretében szentmisét, majd agapét tartott a 
Szent János és Pál kápolna szomszédságában. Az alkalomhoz hagyományos 
felvonulással csatlakozott az újvárosi társaskör is. 
 
Október 22. 
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes az Országos Protestáns Napok 
bejelentett programjaként hangversenyt adott Naszladi Judit karnagy 
vezényletével az evangélikus templomban. Áhítatot tartott dr. Kaszó Gyula 
református lelkész, majd Ács Rezső polgármester a „Szekszárd Városért a 
Művészet Erejével” elismerő címet nyújtotta át Benedek Pálnak, aki 20 éve 
tagja a kórusnak. A nagy sikerű esten közreműködött Lozsányi Tamás 
orgonaművész, a zeneiskola Rézfúvós Kvintettje Szily Lajos vezetésével. Szólót 
énekelt Köbli Veronika. Közreműködött Németh Judit.  
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Október 31. 
Dr. Németh Pál a szekszárdi evangélikus gyülekezet orgonista kántora 77 évi 
szolgálat után ünnepi istentiszteleten búcsúzott tevékenységétől. Sefcsik Zoltán 
lelkész megköszönte a Közjóért és evangélikus Hűségéremmel kitüntetett kántor 
szolgálatát és felolvasta Gáncs Péter püspök Isten áldását kérő levelét. Dr. 
Muth Lajos felügyelő a népes gyülekezet előtt méltatta a kántor példaértékű 
életútját. 
 
November 5. 
A metodisták Munkácsy utcai templomát 25 évvel ezelőtt Gyurkó József lelkész 
szentelte fel, 2016-ban pedig az Országos Hálaadó Nap alkalmából fia, Gyurkó 
Donát adott hálát az eltelt 25 évért. 
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X. Sport 
 

Január 8. 
Kőbányán rendezték a terep (Cyclo-Cross) OB-t, amelyen a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros Egyesület sportolói két érmet szereztek: Az U13-as 
korcsoportban 2. Bán Benedek, U17-ben 3. Fábián Csongor. 
 
Január 16. 
-17. alkalommal rendezte meg a 25 éves Ifjúsági Unió a Bartina 
teljesítménytúrát a Szekszárdi-dombságban, több mint 1300 résztvevővel. 
-Évzáró-évadnyitó közgyűlését tartotta a Szekszárdi Kajak-Kenu SE a Fritz 
Pincészetben. Az est vendége, Storcz Botond, korábbi sokszoros világbajnok 
kajakozó, a felnőtt válogatott vezetőedzője így nyilatkozott: „Le a kalappal 
előttük”.   
 
Január 17. 
A megyeszékhelyen az atlétika sportág képviselői úgy határoztak, hogy egyesítik 
a két szakosztályt, és a jövőben a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 
kötelékében, közösen gazdagítják városunk sportéletét.  
 
Február 1 
Az Atomerőmű KSC Szekszárd NB I-es női felnőtt kosárlabda csapata 
irányítását Djokics Zseljko, (korábban a PEAC Pécs trénere) vette át Magyar 
Gergely edzőtől. 
 
Február 27. 
Budapesten rendezték meg a 2016. évi HDH-IAA Történelmi Teremíjász 
Európa-bajnokságot. Az Alisca Nyilai Íjász Egyesület versenyzői kiválóan 
szerepeltek. Barta Nikolett Európa bajnoki 1.,  Barta Viktória EB 3., Varga 
Alexandra EB 3. helyet szerzett. 
 
Február 28. 
Ezüstérmet szerzett Erdélyi Zoltán (Szekszárdi Sportközpont Nkft.) 
távolugrásban a hétvégén megrendezett felnőtt, Atlétikai, Fedett Pályás 
Országos Bajnokságon. 
 
Február 
Szemerei Levente, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium 10. a osztályos tanulója 
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Budapesten a Magyar Fedett Pályás Ifjúsági és Junior Atlétikai Országos 
Bajnokságon első lett 1500 és 3000méteren.  
 
Március 4.-11. 
A budapesti SYMA Csarnok adott otthont az Országos Szenior Atlétikai Fedett 
Pályás Bajnokságnak, míg az Országos Téli Dobó Bajnokságot az Ikarus pályán 
rendezték. A Szekszárdi Szenior Club tagjai összesítve: 6 magyar bajnoki     
arany-, 14 ezüst-, és 7 bronzérmet szereztek. Érmes eredmények: 
Férfiak: 60m M65 2. Balog István, M70 1. Meleg Imre, 2. Lóki Ferenc, 200m 
M60 3. Dr. Péntek Imre, M70 2. Meleg Imre, 3. Lóki Ferenc, 400m M45 1. 
Szegedi Gábor, 1500m M50 3. Musch Zsolt, M65 2. Novikosv József, M70 3. 
dr. Soós László, 3000m M70 2. dr. Soós László, Távolugrás M45 2. Szegedi 
Gábor, M65 2. Balog István, M70 1. Meleg Imre. Hármasugrás M65 3. Honti 
József, Súlylökés M65 2. Ruzsinka István. Nehézkalapács M60 2. dr. Péntek 
Imre, M65 3. Ruzsinka István, Kalapács M60 2. dr. Péntek Imre, M65 2. 
Ruzsinka István, Diszkoszvetés M60 2. dr. Péntek Imre, M65 3. Ruzsinka 
István, M70 2. Bucsányi Kálmán  
Nők: 3000m W45 2. Cser Katalin, Súlylökés W55 3. Jéhn Katalin, W60 3. 
László Zsuzsanna, W65 1. Bárdos Erzsébet, W75 1. Oláh Annamária, 
Diszkoszvetés W60 1. László Zsuzsanna. 
 
Március 
Szemerei Levente Kecskeméten Mezei Futó Országos Ifjúsági Bajnokságon 1. 
helyet szerzett.  
 
Április 23. 
A Sportélmény Alapítvány 10. alkalommal rendezte meg a nagysikerű, futást 
népszerűsítő, tömegsport lehetőséget biztosító, a nemzetközivé bővült Domaine 
Gróf Zichy Futóversenyt.  
 
Április 10. 
A 13. Nemzetközi Sajó Péter emlékversenyen a Szekszárdi Szabadidős KE 
versenyzői által elért eredmények. Egyéni időfutamban az U13 korcsoportban 2. 
Bán Benedek. Amatőr férfiak: 1. Balás Attila, 2. Deák László, 3. Balázs Tibor 
Országúti mezőnyversenyben U13-ban 1. Bán Benedek , U15-ben 2. Zádori 
Zalán, U 17-ben 3. Fábián Csongor . Amatőr férfiak: 3. Deák László, Szenior 
II. korcsoportban: 1. Balás Attila, Szenior III-ban 1. Balázs Tibor, 2. Szabó 
Lajos. 
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Április 17. 
Második alkalommal rendezték meg Szekszárdon, a sportcsarnok küzdőterén „A 
Sport Legyen a Tied!”programot. A közel 800 általános iskolás diáknak 13 
sportág mutatkozott be: asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, kajak-kenu, karate, 
kézilabda, kosárlabda, kungfu, röplabda, sportlövészet, tenisz, tollaslabda, 
torna, vívás és az úszás mozgásanyagával. 
 
Április 22. 
Harmadik helyezést ért el a Veszprémben megrendezett Egyetemi – Főiskolai 
Tollaslabda Bajnokságon Johan Fanni, a PTE KPVK másodéves tanító szakos 
hallgatója. 
 
Május 1. 
A női asztalitenisz Extraliga alapszakasza után a négyes döntőt (Final Four) is 
megnyerte a Szekszárd AC együttese. Ezzel az eredménnyel története során 
először ünnepelhetett bajnoki címet. A női Extraliga döntőt nyert csapat tagjai: 
Madarász Dóra, Lovas Petra, Braun Éva, Kertai Rita. 
 
Május 6. 
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz lett az újoncok (U11) országos asztalitenisz 
bajnoka. A Szekszárdi AC igazolt játékosaként eredményei alapján meghívást 
kapott a Magyar Asztalitenisz újonc válogatottjába és részt vett 
SCHILTIGHEIM-ben (Franciaországban) 2016. augusztus 26-28. között 
megrendezett EURO MINI CHAMP’S (ÚJONC FIÚ EGYÉNI MINI) 
EURÓPA-BAJNOKSÁGON. Nikosz a 128 induló közül a legjobb 50-ben 
végzett a 2005-ös születésűek között, így ő Szekszárd város és Tolna megye első 
fiú asztalitenisz magyar bajnoka! Edzője: Kizakisz Georgiosz 
 
Május 7. 
A „7. Tolle Borvidék Félmaraton”, a megye legnagyobb amatőr sporteseményére 
több mint 2000 profi sportoló és amatőr futó nevezett.  
 
Május 20-22. 
Győrben rendezték a kajak-kenu maraton magyar bajnokságot, amely az ifjúsági, 
U23-as és felnőtt futamokban egyben európa-bajnoki válogató verseny is volt.  
1. Nagy Viktória (lány ifjúsági K1) , 1. Nagy Viktória – Korsós Zsófia (női, ifj., 
K2) . 2. hely: Balogh Zsófia (lány ifjúsági K1), 3. Balogh Zsófia (női felnőtt 
páros), 2. Nagy Kristóf (ifjúsági, maraton), 3. Korsós Zoltán (ifjúsági, maraton) 
3. Mercz Marcell és Müller Dániel. (serdülő), 3. Takács Márk és Horváth Ádám  
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(páros) 3. Csizmazia Dóra (kölyök lány), 3. Müller Bence (kölyök fiú) 3. Buri 
Petra (legkisebb korcsoport) 
 
Május 27-29. 
42. alkalommal rendezték meg a Sygnus Gemenc Nagydíj nemzetközi országúti 
kerékpáros versenyt. Eredmények: U13, fiúk:1. Bán Benedek (Szekszárdi 
Szabadidős KE) U15, fiúk:1. Mészáros Bence (Szekszárdi Kerékpáros SE), 17, 
fiúk: 1. Schneider Sebestyén (Szekszárdi SZKE), Amatőr, 17 év felett:1. Liska 
Gergely, Master3:1. Balázs Tibor (Szekszárdi Szabadidős KE). 
 
Május  
Szemerei Levente a Budapesten az országos váltóbajnokság 4x1000m I. 
helyezett csapat tagja volt. 
 
Június 2. 
A Kihívás Napja, amely szerint érdemes tenni az egészséges életmódért, 
programhoz számos óvoda, iskola, egyesület és intézmény csatlakozott. A 
szervező Szekszárdi Sportközpont közlése szerint a városban 22 ezer negyedórás 
aktivitást regisztráltak, s ezzel a VI. kategóriában országosan az 5. helyen 
végeztek. 
 
Június 18. 
A Szekszárdi Fáklya SE országos szintű integrált asztalitenisz versenyére 27 
településről 71 fő érkezett. Hazai siker két kategóriában született. Wittinger 
Jánosné  női  egyesben harmadik, Tóth András és Szatmári Zoltán pedig a 
második és a harmadik helyet szerezte meg az "amatőr" kategóriában.Az 
egészséges sportolókkal egy mezőnyben öt fogyatékkal élő sportoló vett részt a 
versengésben.     
 
Június 25. 
Budapesten a Szenior Atlétikai OB-n a szekszárdi Szenior Atlétikai Club 16 
magyar bajnoki címet, 12 második és 4 harmadik helyet szerzett. 
Férfiak: 100m M65 1. Balogh István, M70 1. Lóki Ferenc, M75 1. Melegh 
Imre,  200 m M70  1. Lóki Ferenc, 800 m M50 2. Musch Zsolt, 1500 m M50 
2. Musch Zsolt, 5000 m M70 3. dr. Soós László, 300 m gát M65 1. Honti 
József,  Súlylökés M65 1. Farkas Ödön, M80 1. Doszpod András, Diszkosz 
M60 3. dr. Péntek Imre, M65 3. Halász József, M80 1. Doszpod András, 
Kalapács M60 2. dr. Péntek Imre, M65 2. Ruzsinka István, M80 1. Doszpod 
András, Nehézkalapács M60 2. dr. Péntek Imre, M65 2. Ruzsinka István, M80 
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1. Doszpod András, Gerelyhajítás M65 2. Farkas Ödön, M80 1. Doszpod 
András .  
Nők: 
400m W55 2. Jéhn Katalin, 5000m W45 2. Cser Katalin, Súlylökés W55 2. 
Jéhn Katalin. W75 1. Oláh Annamária, Diszkoszvetés W55 1. Jéhn Katalin, 
W65 3. Bárdos Erzsébet. M75 1. Oláh Annamária, Gerelyhajítás W55 1. Jéhn 
Katalin, W60 2. László Zsuzsa. Kalapácsvetés W65 1. Bárdos Erzsébet, W75 
1. Oláh Annamária 
 
Június 23. 
Hat érmet gyűjtöttek a szekszárdi Szabadidős KE felnőtt és utánpótlás korú 
bringásai a debreceni időfutam- és országúti magyar bajnokságon. 
Időfutam: U13 (6 km):3. Bán Benedek. U15 (10 km):1. Lévai Barnabás. Master 
2 férfi (19 km): 1. Balás Attila, Master 3 férfi (19 km): 3. Balázs Tibor, 
Országúti: U13 (25 km): 2. Bán Benedek, U15 (50 km): 3. Lévai Barnabás. 
 
Június 30. - július 2.  
Két arany- és egy ezüstérmet szereztek a szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület 
versenyzői a Spanyolországban megrendezett maratoni távú Európa-
bajnokságon. Ifjúsági Európa-bajnok K1: Nagy Viktória, 2. Balogh Zsófia. 
Ifjúsági Európa-bajnok K2: Nagy Viktória – Korsós Zsófia 
 
Július 15–17. 
A németországi Jüterborgban rendezték meg az erős emberek LSW-WTC szenior 
atlétikai Európa-bajnokságot. Ruzsinka István (Szenior Atlétikai Club) a 65 
évesek korcsoportjában 3 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzérmet szerzett. 
Eredményei: Európa-bajnoki 1. hely: Súlydobás, Srongest Man (legerősebb 
ember, 5kg- 50kg- 25kg-mal dobás), Nyeles labdadobás (1kg) versenyszámokban, 
2. helyezés: Antik diszkosz (3kg), Egykezes súlydobás, Schokorama, és Kőlökés 
(50kg) versenyszámban, 3. helyezés: „Történelmi súlydobás”-ban. 
 
Július  
Szemerei Levente Miskolcon az Országos Bajnokságon   1500 m II. hely, 3000 
m I. hely   
 
Augusztus 14. 
A riói Olimpiai Játékok asztalitenisz női egyéni versenyének második fordulójáig 
jutott Lovas Petra, a Szekszárd AC játékosa.  
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Augusztus 19-20. 
A riói Olimpiai Játékokon a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) egyetlen 
magyar bírónője, a szekszárdi Tam Csilla a mountain bike versenyén, cross (XCO) 
látta el bírói feladatát. 
 
Augusztus 28. 
A magyar mezőny legjobbjainak bizonyulva Fekete Dominik és Fekete Zoltán 
(F&F Menedzsment Kft.) szerezte meg a dobogó első két helyét az autós 
gyorsasági bajnokság Szlovákiában rendezett futamain.  
 
Augusztus 29. 
-A Magyar Íjász Szövetség Sopron-Ágfalván rendezte meg a HDH-IAA 3D 
Íjász Világbajnokságot, ahol Barta Nikolett világbajnoki címet szerzett kadet 
korosztályban, míg ugyanitt húga, Barta Viktória VB-ezüstérmes lett. 
 
-A Tolnai Tájak Íjász Egyesület sportolói is kiválóan szerepeltek a VB-n. 
Kovács Gábor Zsigmond a veterán férfiak olimpiai osztályában világbajnoki 
címet szerzett. A csigás íjjal versenyzők közül Ifj. Szaka Gyula 2. (kadet), 
Szaka Zsombor 3., az ifjúsági Kerner Bálint 3. lett. 
 
Augusztus 30.-szeptember 11. 
Több mint húsz ország részvételével, Gyulán rendezték meg az első Történelmi 
Íjász VB-t. Barta Nikolett világbajnoki címet szerzett, míg húga Barta 
Viktória ezüstérmet nyert. (mindketten az Alisca Nyilai ÍE tagjai) 
 
Szeptember 18. 
Világbajnoki címet szerzett a Szekszárdi KKSE kajakpárosa: Nagy Viktória és 
Korsós Zsófia a Németországban rendezett maratoni VB 18 km-es számában, 
az ifjúságiak mezőnyében. Egyéniben, 18 km-en Nagy Viktória 2. lett a 
felnőttek versenyében. 
 
Szeptember 19-27. 
A Szegeden megrendezett Olimpiai Reménységek Versenyén Nagy Viktória K-1 
1000 méteren nyert. 
 
Szeptember 30.-október 1.  
Márkus István az Athén és Spárta közötti 246 km-es nemzetközi ultrafutó 
viadalon a legjobb magyar férfiként 29 óra 24 perces idejével az abszolút 
kategória 32. helyét szerezte meg. 
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Október 26. 
Madarász Dóra, a Szekszárd AC játékosa – a budaörsi Pergel Szandra 
partnereként – harmadik helyen zárt a Budapesten megrendezett asztalitenisz 
Európa-bajnokságon. 
 
November 2-4. 
Dunaújvárosban, a XII. Üstökös Kupán az ország egyik legnagyobb utánpótlás 
kézilabda tornáján, két együttes képviselte a Szekszárdi FGKC-t. Az U9-es 
csapat (edző: Ivánné Bányai Ilona) ezüstéremmel, míg a 10 éven aluliak gárdája 
(edző: Mizsák Dorina, Rácz Adrián) bronzéremmel tért haza. Péti Anna a 
legjobb kapusnak járó különdíjat vette át. (U9) 
 
November 9. 
Ezüstérmet szerzett az Érden megrendezett női, országos, ökölvívó bajnokság 
ifjúsági 60 kg-os súlycsoportjában Bogárdi Barbara, az Unio Boksz Team 
sportolója. Edző: Gál Miklós 
 
November 27. 
Keller Bettina, a PTE KPVK harmadéves tanító szakos hallgatója III. 
helyezést ért el a Magyar Egyetemi Főiskolai Judo Bajnokság Profi kategória 57 
kg-os csoportjában. 
 
December 1. 
Szekszárdon rendezték meg a Hungarian Open nemzetközi légfegyveres viadalt. 
Sinka László főtitkár köszönetet mondott a városnak és a SzőlőSzem 
Mozgalomnak a támogatásért, a verseny logisztikájának biztosításáért. 
 
December 11. 
Huszonkét egyesület közel 340 sportolójának eredményességét ismerte el az 
önkormányzat, amikor december 7-én, a Placcon tartott ünnepségen átadták a 
Szekszárd Büszkesége díjakat. Szekszárd Sportolója 2016-ban: Nagy Viktória 
és Korsós Zsófia. (Kajak kettesben ifjúsági Európa- és világbajnoki aranyérmet 
szereztek. (Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület). Szekszárd Edzője 2016-ban 
Szepesi József, az OLC Trans Gemenc Judo Club vezetőedzője lett. 
 
December 18. 
25 éve díjazza a diákolimpiákon sikeres sportolókat a megyei önkormányzat és a 
Tolna Megyei Diáksport Tanács. A Garay gimnázium dísztermében 17 sportág 
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220 sportolóját jutalmazták, akik a 2015/16-os tanévben szereztek érmet az 
országos döntőkben. 
 
- Schmeiszer Gergő 10. osztályos tanuló az U19-es korosztályban csapatával a 
Magyar Amerikai Focibajnokságon III. helyet ért el. 
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XI. Díjak, elismerések 
 

Február 1. 
Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete címet a szekszárdi székhelyű Tolna megyei 
Felnőtt Diabeteszesek Egyesületének nyújtotta át Fülöp Attila helyettes 
államtitkár és Fehérvári Tamás megyei közgyűlési elnök. A Bazsonyi Arany 
Mecénás-díjat Amrein Károly, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ szekszárdi 
operatív igazgatója vehette át. 
 
Február 13.  
A PTE KPVK diplomaátadó ünnepségén turizmus-vendéglátás, szociális munka 
és pedagógus szakokon végzett hallgatók vették át okmányaikat. Kiváló 
eredménye elismeréseként Bezerédj Amália Emlékérmet vett át dr. Baranyai 
Eszter turizmus-vendéglátás szakon végzett hallgató (a díj bronzplakettje 
Adorjáni Endre szobrászművész alkotása). Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
miniszteri kitüntetésben részesült Tóthné Lázár Noémi zenetanár, négy 
évtizedes, kiváló pedagógusi, oktatói, művészi tevékenysége, a hallgatók zenei 
tehetséggondozásában betöltött kimagasló munkája, a közéletben játszott aktív 
szerepe elismeréseként. 
 
Április 7. 
Különdíjban részesült az Óvó- és Tanítóképzők Budapesten megrendezett II. 
Országos Népdaléneklési Versenyén Enyedi Petra, a KPVK I. évfolyamos, 
óvodapedagógus szakos hallgatója.  
 
Április 14. 
A PTE KPVK három hallgatója részesült 2016-2017-es tanévben az egyetem 
legtehetségesebb hallgatóinak tudományos pályafutását segítő Kriszbacher 
Ildikó Ösztöndíjában. Farkas Gellért Dániel turizmus-vendéglátás szakos 
(tutora dr. Slezák-Bartos Zsuzsanna PhD adjunktus,); Pelczer Dóra andragógia 
szakos (tutora dr. habil Vámosi Tamás PhD egyetemi docens), Huth Anita 
szociális munka szakos (tutora Varga István oktató). 
 
Április 16.  
A Garay János Gimnázium felterjesztésére Szekszárd és térsége tehetség ügyének 
példaértékű támogatásáért Budapesten a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége Genius Loci-díjban részesítette Amrein Károlyt a DDKK 
vezérigazgató-helyettesét.  
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Április 20. 
Második helyezést ért el a Debrecenben megrendezett, XXI. Országos 
Anyanyelvi Tanítási Versenyen Tóth Eszter végzős tanító szakos hallgató 
(felkészítői Rózsa Gabriella szakvezető PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, 
Tancz Tünde mesteroktató PTE KPVK).  
 
Április 22. 
A Placc közösségi térben került sor a rendőr napi kitüntetések átadására. Dr. 
Varga Katalin városi jegyző és dr. Pilisi Gábor ezredes, rendőrkapitány adta át 
Szekszárd Megyei Jogú Város Év Rendőre elismerő címet Töttösné Horváth 
Anikó törzszászlósnak, a Szekszárdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti 
Osztálya referensének és Boros Tibor rendőrzászlósnak, a kapitányság bűnügyi 
osztálya nyomozó alosztálya nyomozójának. 
 
Május 6.  
A Magyar Tűzoltó Szövetség Rendvédelmi Emlékérmét megyénkből Andics 
János  a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Műszaki Osztályának 
előadója, és Czövek Szabolcs tű. törzsőrmester, a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság tűzoltója vette át.  
 
Május 7. 
Az Eszterbauer Tüke Bikavér 2013 lett Szekszárd Város Bora 2016-ban. A 
Takler Pince nyerte el a legeredményesebb borászatnak járó díjat, amelyet Ács 
Rezső polgármestertől vehettek át a kitüntetettek a Szekszárdi Borvidéki 
Borverseny ünnepélyes eredményhirdetésén. A legjobb rozé a Garay Pincészetből, 
a legjobb fehérbor a Heimann Családi Birtokról került ki, a legeredményesebb 
fiatal borász a kistermelő Nagy József lett. A legjobb hordósbornak járó díjat a 
Wekler Családi Pincészet vihette haza. Különdíjat nyert a Bodri Pincészet, a 
Fritz és a Mészáros Borház, valamint a Vesztergombi Pince. 
 
Május 30.  
A KPVK két hallgatója részesült a PTE Sport Ösztöndíjában: Simon Anikó 
(környezetkultúra szakos) kiemelkedő kosárlabdázói tevékenységéért az 
ösztöndíj „Nemzeti válogatott csapat tagja” kategóriáját, Keller Bettina (tanító 
szakos) a judo sportágban elért eredményeiért az ösztöndíj „Egyetemi minőségi 
sport” kategóriáját kapta. 
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Június 2. 
Lenkeiné Várhegyi Éva, a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule 
tanítónője vehette át a „Pädagoge des Jahres” díjat, amelyet a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat alapított és dr. Józan-Jilling Mihály elnök adott át 
a díjazottnak. 
 
Június 24. 
Apáczai Csere János-díjjal ismerték el a Szekszárdi Garay János Általános 
Iskola és AMI nyugdíjba vonuló vezetőjének, Matókné Misóczki Mária 
igazgatónak 4 évtizedes kiemelkedő pedagógiai és 21 éves intézményvezetői 
munkásságát. 
 
Június 25.  
Kiemelkedő közösségi munkája elismeréseként a Rotary Club Szekszárd tagjai 
közül Paul Harris Fellow-díjat kapott Bajszné Kiss Magdolna soros elnök, 
Bárczy Eörs titkár, Szent-Györgyi Albert-díjat vehetett át dr. Kiszler Gyula, 
Märcz Zoltán és Rábóczki Péter. 
 
Június 30. 
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a Tolna Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke a Tolna Megye Védelméért Emlékérmet és oklevelet adományozta dr. 
Balázs Gábor tű. ezredesnek, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgatójának 
 
Július 2. 
A PTE KPVK júliusi diplomaátadó ünnepségén kiemelkedő tanulmányi, 
kulturális és közösségi-közéleti tevékenységükért Bezerédj Amália Emlékérmet 
vettek át Bíró Dóra Eszter szociális munka alapszakon, Károlyi Dorina 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon és Szentgyörgyvári Tamás vendéglátó 
szakmenedzser felsőoktatási szakképzési szakon végzett hallgatók. Az 
ünnepségen az Illyés-plakett „Társadalmi Kapcsolatok” fokozatát vette át 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 
 
Július 12. 
 Az I. Béla Gimnázium az Oktatási Hivatal országos kompetenciamérési adatai 
alapján legtöbb hozzáadott pedagógiai értéket teremtő, átlagosnál nagyobb 
tudásfejlesztő hatású magyar iskolák közé került szövegértésből és 
matematikából. 
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Augusztus 25. 
Ünnepélyes keretek között hordozható rádiókat, Braille-írással készült 
megelőzési tájékoztatókat, valamint tűzvédelmi, tűzmegelőzési és 
lakosságtájékoztató anyagokat tartalmazó pályázati hanganyagot adott át a 
Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete tagjai számára az OTP Bank 
Szekszárdi Fiókja, a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete és a 
Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság.  
 
Augusztus 29. 
Az első alkalommal megrendezett Szekszárd Város Napján az Agora 
Művészetek Házában ünnepélyes keretek között adta át Ács Rezső polgármester 
a közgyűlés által elfogadott kitüntetéseket. 
 

Szekszárd Város Díszpolgára 
címet – posztumusz elismerésként – dr. Tóth Lajos ügyvédnek, a szekszárdi 
1956-os Nemzeti Bizottság elnökének ítélte oda a közgyűlés. Az elismerést fia, 
dr. Eördög Péter vette át. 
 

Pro Urbe emlékplakettet kapott 
-dr. prof. Ternák Gábor a Tolna Megyei Balassa János Kórház korábbi 
belgyógyásza, infektológusa, a trópusi betegségek szakorvosa,  
-Nepp Dénes népi iparművész, bőrdíszműves, szíjgyártó mester, a Népművészet 
Mestere, 
-A Csurgó zenekar (Siklósi Krisztián a zenekar alapító-vezető, hegedűs, énekes, 
Barta Balázs gitáros, Szabó Máté hegedűs, énekes, Sebestyén Csaba dobos, 
Szűts Huba Ákos nagybőgős, Jankó Balázs Gergely harmonikás) a Bartina 
néptáncosainak korábbi állandó kísérője. 
 

Közjóért kitüntető díjban részesült 
-Baumann Péterné művelődésszervező, a Babits Mihály Kulturális Központ 
munkatársa, 
-dr. Orbán Veronika, az Egyesült Regionális Önkormányzati Vízközmű Zrt. 
(ERÖV) laboránsa, a szakma professzora, főiskolai oktató, 
-Cseri Jánosné a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület viseletkészítője, 
-Horváth Jánosné a Szekszárd-Újvárosi Római katolikus Társaskör általános 
elnökhelyettese, 
-Szegedi Dezsőné a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének elnöke, 
-Szabó Balázs a szekszárdi Tesco Áruház igazgatója. 
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Szekszárd Javáért elismerő címet kapott 
-Kirschner János a Kir-Schnell Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ügyvezetője, 
-Alisca Agrárház Kft., a díjat Török Béla ügyvezető vette át. 
 

Dr. Hirling Ádám-díjat vehetett át 
-Tamás Lázárné önkormányzati költségvetési és pénzügyi ügyintéző, 
- Pál József az önkormányzat Gazdasági, Közoktatási és Informatikai 
Igazgatósága korábbi vezetője. 
 

A „Szekszárdi Németségért” Klézli János-díjban részesült 
-Josef Theiss a szekszárdi újvárosi és a belvárosi templom, valamint a Szent 
István Ház felújításának támogatásáért, 
-Hepp Ádám a korábbi Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválok szervezéséért. 
 
Szeptember 1. 
-A Tolna Megyei Önkormányzat elnöke Fehérvári Tamás hagyományos 
megyenapi ünnepsége keretében a vármegyeházán adta át a közgyűlés elismerő 
díjait. A szekszárdi díjazottak a következők: 
Tolna Megyéért díjat Horváth István kapta, aki országgyűlési képviselőként, 
polgármesterként Szekszárd és a térség fejlődése érdekében kiemelkedően magas 
színvonalú munkát végzett.  
Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője elismerésben részesült Berta Katalin a 
hivatal főmunkatársa több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért. 
Tolna Megye Kiváló közalkalmazottja kitüntetést kapott András Lászlóné 
Marton Zsuzsanna a Wosinsky Mór Megyei Múzeum múzeumpedagógusa több 
évtizedes, eredményes, magas színvonalú munkájáért. 
Az Év Tolna Megyei Újságírója a Tolnai Népújság munkatársa, Vida Tünde 
újságíró lett több évtizedes kiemelkedő újságírói, szerkesztőriporteri 
tevékenységéért. 
 
-A PTE alapításának 650 éves évfordulója alkalmából az országgyűlés 
szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás 
emléknapjává nyilvánította. Ez alkalomból, a PTE tanévnyitó ünnepségén 
Egyetemi Kultúráért Díjat vett át a KPVK Tehetséges Hallgatók Zenekara, 
művészeti vezető Tancz Tünde mesteroktató, kiemelkedő művészeti és kulturális 
tevékenységükért, és Rektori Elismerő Oklevélben részesült Simon Anikó 
kiemelkedő sportteljesítményéért.  
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Október 8. 
A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány önkéntese Fejes Jánosné önkéntes 
munkájáért a Katolikus Karitász országos elismerésében, a Caritas Hungarica- 
díjban részesült. 
 
November 6. 
A szekszárdi polgárőr csapat nyerte el a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program 
vetélkedő-sorozat döntőjét Székesfehérváron. A győztes csapat tagjai: Puskás 
Ildikó a megyei polgárőr szervezetek ügyvezetője, Bakodi Róbert a szekszárdi 
csoport elnöke és dr. Buda Bernadett rendőr őrnagy. 
 
November 9. 
A PTE KPVK honoris causa díszdoktorává avatta prof. dr. Ekkehard Nuissl-t, 
az University of Kaiserslautern professzorát, a német és az európai 
felnőttoktatás kutatás-fejlesztés meghatározó szakértőjét, aki ez alkalomból 
„Competent adult educators.” Competences and Their Acknowledgement címmel 
angol nyelvű előadást tartott a KPVK szekszárdi campusán.  
 
November 20. 
A kulturális központban rendezték meg a hagyományos Szekszárdi 
Néptáncfesztivált, amelyen koreográfiát, az együttesek és táncosok 
teljesítményét is értékelő, neves szakemberekből álló zsűri nívódíjjal jutalmazta 
a házigazda Bartina Néptánc Egyesületet. 
 
November 24. 
A Personal Hungary szakkiállításon vette át az SZ+C Stúdió Kft. a „Legjobb 
munkahely” kitüntető címet. A Czank Géza vezette 50 fős vállalkozás sikerei 
mellett fontosnak tartja a jó munkahelyi közérzetet is. 
 
November 25.  
Az MNL Tolna Megyei Levéltárában került sor a 45. Helytörténeti Pályázat 
eredményének kihirdetésére. A szakmai zsűri egyaránt második díjjal jutalmazta 
Major Attila: „Dombóvár nagyközség villamosításának története”, és Kaczián 
János „Életek és utak Tolnában” című pályamunkáját. Az eredményhirdetést 
megelőzően dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nyitotta meg a forint 
történetéről Cserna Anna és dr. Várady Zoltán által összeállított kamara 
kiállítást a levéltár folyosóján. 
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November 28. 
 „Szekszárd büszke a város intézményeiben tanuló gyerekek teljesítményére” – 
mondta Ács Rezső polgármester a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás 
átadásakor. 2016-ban 197 diák, 118 egyéni díjazott, 20 csapat, valamint 79 
felkészítő tanár, edző részesült támogatásban, összesen 2,8 millió forint 
értékben. Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjazottjai: 
 

Szekszárdi Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Intézet 
-„Regösök Húrján” Országos Vers- és Prózamondó Versenyen  Ferger Viktória 
Hanna és Miller Sári Anna egyaránt második helyezést ért el, ezüst minősítést 
kapott. Ranga Simon  Péter és Sili Gergő 2. helyezést szerzett. 
-Pintér Tibor Országos Vers- és Prózamondó Versenyen Ferger Viktória Hanna 
második, Miller Sári Anna harmadik helyezést szerzett. 
-Fedorka Országos Versmondó Versenyen Ferger Viktória Hanna második, 
Görcsös Ákos harmadik, Kohári Áron Reménység díjat és harmadik, Sili Gergő 
harmadik helyezést szerzett. 
-Baka István Versmondó Verseny Sili Gergő első, Ferger Viktória Hanna és 
Miller Sári Anna harmadik helyezett lett. 
-VII. Országos Vers- és Prózamondó Versenyen Sili Gergő harmadik lett. 
Felkészítő tanár: Csizmazia Ferencné. 
-V. Országos Kerámia és Szobrászat Versenyen az első korcsoportban Molnár 
Benedek  az első korcsoportban, Tápai Zoltán a negyedik korcsoportban 
második, Simon Zsuzsanna harmadik korcsoportban harmadik helyezést ért el. 
Felkészítő Tápai-Kovács Anna. 
-A XII. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyen 
Hochsteiger Máté harmadik helyezést szerzett. 
Felkészítő Kercsmár Balázsné. 
-VII. Országos Kulin György Csillagászati versenyen második helyezést elért 
csapat tagjai: Brautigam Eszter, Orosz Zétény László, Hadházy Ágoston. 
Felkészítő: dr. Ságody Ibolya. 
-Az intézmény Lótuszvirágok  csapata az Ozirisz Földjén Országos Vetélkedőn 
2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Csötönyi Borbála, Dombi Luca, Ferger 
Viktória Hanna, Horváth Dorina, Mocsári Anna, Molnár Zita Judit, Orbán-
Zaják Luca, Pilisi Eszter, Sándorfi Zsóka, Zalavári Fanni Virág.  
Felkészítőjük dr. Koncsekné Nemes Judit. 
 

Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola 
Az Országos Diákolimpia Judo „A” korcsoport „45 kg” kategóriában Hunyadi 
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Panna 3. helyezést, az Országos Diákolimpia Judo kategóriában Sándor Máté 
első, Sárosdi Ákos második helyezést ért el.  
Felkészítő Domokos Erzsébet és Szepesi József. 
Az Országos Diákolimpián íjászat kategóriában  Duchai Ákos János 3. 
helyezést, O Jakócs Anna Liza úszás „A” kategóriában 100 méter háton 3. 
helyezett  lett. Felkészítő Paszler József. Az Országos Diákolimpián Kajak K1 
2000 méteren Müller Bence 3. lett. 
Az intézmény kosárlabda csapata az Országos Kosárlabda Diákolimpia III. 
korcsoportjában 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Evercse Peggy, Schmauzer 
Dóra, Nagy Vivien, Szőke Cintia Fanni, Binder Anna, Szűcs Edina, Nagy 
Alexandra, Horog Betta, Dávid Nóra, Renczes Rebeka, Andi Hanna Emma, 
Holcz Rebeka. Felkészítőjük: Harsányi Mária és Nagy István Mihály. 
 
Szekszárdi Baka István Általános Iskola Grundschule 
-Az Országos Diákolimpia Judo versenyszámában Döbrösy Bese első, Döbrösy 
Álmos és Lengyel-Hefner Annamária 3. helyezést ért el. A diákolimpián Andi 
Péter távolugrásban szerzett 3. helyezést.  
Felkészítő Zalakovics Gábor és Szepesi József. 
-A Pangea Tehetségkutató Matematika Versenyen Nagy-Kalauz Bertalan 
második helyezett lett. Felkészítő Királyné Szalkai Éva. 
-Szegedi Emma a „Ne égess!” Katasztrófavédelem Központi Múzeuma Országos 
rajzpályázatán első helyezést ért el. Felkészítője Dávid Zoltánné. 
 

Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola 
-Tiéd a Szó-Tár! Országos Szóhasználati és Nyelvi Verseny tanulószótár 
kategóriában Vanya Nikolett, Posta Endre Hunor, Fülöp Martin Benjamin 
összetételű csapata második helyezett lett.  
Felkészítőjük Prischetzkyné Márkus Emőke. 
-A Kálti Márk Történelem Tesztversenyen 3. helyezett Auth Eszter Kinga 
felkészítője Reinics Gábor. 
-Doszpod Sarolta a Kálti Márk Történelem Tesztversenyen második helyezett 
lett. Felkészítője Klézli Mária. 
-Kischner Bernadett a Kálti Márk Történelem Tesztversenyen első, a Curie 
Matematika Emlékversenyen harmadik helyezett lett.  
Felkészítő Illésné Gesztesi Piroska és Völgyi Istvánné. 
-Hamar János a Curie Matematika Emlékversenyen második helyet ért el. 
Felkészítő Pentz Magdolna. 
-Molnár Balázs a Curie Kémiai Emlékversenyen második lett.  
Felkészítő Enyediné Szakálos Mariann. 
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-Mészáros Bence a Diákolimpia Kerékpár Mezőny verseny 3/A korcsoportjában 
első, az időfutam és összetett versenyen második helyet szerzett.  
Felkészítő Steig Gábor. 
-Szokodi Mercédesz a Papírmánia, avagy Szeretem az erdőt! Országos 
Rajzversenyen második lett. Felkészítője Balaskó Krisztina. 
-Föglein Liza Kató a Baka István Versmondó versenyen, a Pintér Tibor 
Országos Vers- és Prózamondó versenyen első helyet szerzett. A „Regösök 
Húrján Országos Vers- és Prózamondó Versenyen és a Nemzetközi 
Kaleidoszkóp Versfesztiválon egyaránt első helyezést és arany minősítést ért el. 
Harmadik lett az Országos Német Szépkiejtési Versenyen.  
Felkészítője Csizmazia Ferencné és Scherer Tamás. 
-Németh Attila Martin Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciáján a 
második lett. Andódi Olga, Tamás Réka, Potyondi Réka a Várak és kastélyok 
országos egyfordulós csapatversenyen második lett.  
Felkészítő Potyondiné Balog Elvira. 
-Ganczer Éva Flóra, Csongrádi Réka, Laták Marcella Fenntarthatósági Kupa 
Országos Tudás Verseny „Kis természetvédők csapat” kategóriában második lett. 
Felkészítőjük  Loconczyné Csuprik Erika. 
-A Kosárlabda Diákolimpián a Kócsi Petra, Liszlai Rebeka, Koller Valéria, 
Angyal Réka  összetételű B33 kosárlabda csapat harmadik lett.  
Felkészítő Stierné Jankovics Mária. 
-A KRESZ 8-próba Országos Versenyen az iskola Fülöp Zsombor, Feri 
Daniella, Kulisity Mátyás, Bíró Fanni, Péceli Tamás, Porkoláb Ákos Benjamin, 
Szombat Simon Szabolcs, Németh Attila Martin összetételű csapata Szabó 
Tamás és Stella Éva felkészítésével 1. helyezést ért el.  
-A Tiéd a Szó-Tár! Országos Szótárhasználati és Nyelvi Versenyen az 
intézmény Haffner Kata, Dani Balázs, Rittberger András, Kis Dorina, Laták 
Marcell összetételű csapata a gyermekszótár kategóriában 1. helyezést ért el.  
Felkészítő Scherer Tamás. 
 

PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda 
-Szabó Balázs a Kálti Márk Történelmi Tesztversenyen első helyet szerzett. 
Felkészítője Csizmaziáné Lovas Erzsébet. 
-Móga Martin az Országos Diákolimpián Judo sportágban első lett.  
Felkészítő Szepesi Dávid. 
-Tanács Janka az Országos Diákolimpia kerékpár mezőnyversenyében harmadik 
lett. Felkészítő Schneider Gábor. 
-Buri Kata az Országos Kajak-Kenu Diákolimpia MK1 korcsoportjában 
második lett. Felkészítője Jámborné Inger Nikoletta 
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A Táncművészeti Tagozat növendékei: 
-A VI. Tánc Kiállítás Országos modern-, kortárs és mozdulatművészeti verseny 
Magány című koreográfia szólótánc kategóriájában Wágner Hanna valamint 
ugyanott Valcer című koreográfia mozdulatművészet kategóriájában Takács 
Ágnes, Brandt Timea, Csányi Fruzsina és Sági Dóra egyaránt második helyezést 
ért el. 
-A XVI. Országos Berczik Sára Emlékversenyen Valcer című koreográfia 
mozdulatművészet kategóriájában a 8. évfolyam második helyezést ért el. 
-A Helikon 2016 Waves című koreográfia mozdulatművészet-moderntánc duett 
kategóriában a 9. évfolyamos Endrődi Gabriella Eliza és Rikkert Zita egyaránt 
2. helyezést, ezüst minősítést szerzett. 
-A díjazottakat Valkainé Daczó Eszter és Valkai Csaba Csanád készítette fel. 
A Táncművészeti tagozat további eredményei: 
XIV. Országos Berczik Sára Verseny 
  4. évfolyam – Mistic koreográfia mozdulatművészet kategória 3. helyezés 
  5-6. évfolyam: Univited koreográfia mozdulatművészet kategória 1. helyezés 

 Rózsakeringő koreográfia mozdulatművészet kategória 2. 
helyezés 

   7. évfolyam – Change koreográfia jazztánc kategória 3. helyezés 
  9-10. továbbképzős évfolyam: 

 Games koreográfia jazztánc kategória 2. helyezés 

 Creation koreográfia mozdulatművészet kategória 3. helyezés 
XXV. Országos Junior Táncművészeti Fesztivál 
  5-6. évfolyam: Darvaknak szól koreográfia moderntánc kategória 1. helyezés 

 Rózsakeringő koreográfia karaktertánc kategória 2. helyezés 
  7. évfolyam: Churc koreográfia mozdulatművészeti kategória 2. helyezés 

 Change koreográfia jazztánc kategória 3. helyezés 

 Human koreográfia kortárstánc kategória 3. helyezés 
  8-9-10. továbbképzős évfolyam: Mögöttem…a lelkem koreográfia moderntánc      
kategória – 2. helyezés 
XXV. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál 
  9-10. továbbképzős évfolyam: Les Fleurs de Mal koreográfia 
mozdulatművészet kategória 2. helyezés 

 Games koreográfia jazztánc kategória 3. helyezés 
 
 



 76 

XIII. Országos Táncjáték Fesztivál 
  9-10. továbbképzős évfolyam – Alkotás koreográfia rövidprogramok kategória 
2. helyezés 
VI. Tánc Kiállítás modern, kortárs és mozdulatművészeti országos verseny 
 2. évfolyam: Modell koreográfia – 2. helyezés, Csoda koreográfia – 1. helyezés 
 9-10. továbbképzős évfolyam: 

 Quand cest koreográfia kortárstánc kategória – 1. helyezés 

 Les Fleurs de Mal koreográfia mozdulatművészet kategória – 
1. helyezés 

-A Helikon 2016. évi versenyén Endrődi Gabriella Eliza, Rikkert Zita, Füredi 
Fanni, Rang Petra, Czövek Sára Anna, Szücs Tamara a Creation című 
koreográfiával moderntánc kategóriában 2. helyezést ért el. 
-Felkészítők Valkainé Daczó Eszter, Valkai Csaba Csanád és Táborfi -Rónai 
Nóra. 
 

 Szent József Iskolaközpont 
-A Károlyi Iréneusz Országos Fizikaverseny Kísérleti bemutatón Vesztergombi 
András 3. helyezést ért el. Felkészítője Szegedi Dezső. 
-Az intézmény Csintalan harmadikosok csapata a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Versenyen ezüst minősítést szerzett.  
Felkészítőjük: Vadócz Eszter. 

 

Szekszárdi Garay János Gimnázium 
-Korsós Gergő  a Mészöly Miklós Országos vers- és prózamondó versenyen első 
helyezést, a VIII. „Az én Pannoniám” Kárpát-medencei középiskolai vers- és 
prózamondó versenyen arany minősítést kapott. 
-Oláh Péter György a Szép Magyar Beszéd versenyen arany minősítést és 
különdíjat kapott. 
- Fábián Nikoletta  az „Én itt vagyok – Üzenet Új-Huligániából” Kárpát-
medencei Baka István vers-, énekelt vers- és prózamondó verseny harmadik, az 
Országos Latinovits Zoltán Vers- és Prózamondó Versenyen első helyet ért el. 
Arany minősítést kapott a VIII. „Az én Pannoniám” Kárpát-medencei 
középiskolai vers- és prózamondó Versenyen és a Helikon Ünnepségek vers- és 
prózamondás kategóriájában. 
-Bomba Soma Ákos arany minősítést ért el a XIX. „Regösök Húrján” Országos 
Vers- és Prózamondó Versenyen és a Kaleidoszkóp Versfesztiválon. Második 
helyezett lett a Mészöly Miklós Országos Vers- és Prózamondó Versenyen. 
-Ionescu Raul arany minősítést és különdíjat szerzett a VIII. „Az én 
Pannoniám” Kárpát-medencei középiskolai vers- és prózamondó versenyen. A 
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diákokat Báló Marianna készítette fel. 
-Csizmazia Dóra arany minősítést szerzett a Kaleidoszkóp Nemzetközi 
Versfesztiválon és a XIX. „Regösök Húrján” Országos vers és prózamondó 
gálán. Második helyezést ért el a Pintér Tibor Országos Versmondó Versenyen és 
a Baka István Versmondó Versenyen. Harmadik helyezett lett az „Örök 
Pódium” 7. Országos Vers- és prózamondó versenyen.  
Felkészítő Báló Marianna és Csizmazia Ferencné. 
-Az iskola GJG Színpad csoportja a Helikon Középiskolások versenyén 
színjátszás kategóriában arany minősítést szerzett. Felkészítő Báló Marianna. 
-Kasó Gergő a XV. TUDOK Humán és Társadalomtudományi országos döntő 
történelem szekciójában 2. helyezett lett. 
-Coran Miller a  Pécsi Hyperión Tanulmányi verseny a görög-római kultúráról 2. 
kategóriájában második helyet szerzett. Felkészítőjük dr. Gesztesi Enikő. 
-Bakó Csenge  az   Ordass Lajos Országos Retorikaverseny, primer 
kategóriájában második helyezést ért el.      
-Pap Endre „Mesék a Nagyszederfa alól” Országos Meseíróverseny felnőtt 
kategóriájában második helyezett lett. Felkészítőjük Kiss Hedvig. 
-Kovács Kristóf a Savaria Országos Történelem Tanulmányi Versenyen második 
lett. Felkészítő Werner István. 
-Főglein Simon a XII. Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató 
Programtermék Versenyen 3. helyezett lett.  Felkészítő Holczer József. 
 Guld Csenge a   XXIII. Arany János Irodalmi Versenyen bronz minősítést ért el. 
Felkészítő Farkas-Mikola Edit.       
-Csontos Gábor második helyezést ért el a Nemzetközi Diákolimpia Földrajz 
kategóriájában és Hungeocontest Országos angol nyelvű földrajzversenyen. 
Harmadik helyezett lett a Helikon versenyen irodalmi alkotás kategóriában. 
-Kedves Emerencia, Mészáros Kinga, Rang Petra összetételű csapat második 
lett a VI. Lázár Ervin Országos Anyanyelvi Versenyen.  
Felkészítő Bosnyák Eszter. (Miniszteri elismerést is kapott) 
-István Gábor és Soós Anna második helyezett lett a VIII. Országos 
Középiskolai Földtudományi Diákkonferencián. Felkészítő dr. Ságodi Ibolya. 
-Daradics Dóra és Mácz Andrea arany minősítést szerzett a Helikon 
Középiskolások Művészeti versenyén komolyzene, kamarazene kategóriában. 
Felkészítőjük Auth Zoltánné. 
-Zentai Balázs harmadik lett a XXIII. Less Nándor Országos Földrajz verseny 
II. kategóriájában. Felkészítő dr. Bodnárné Eöri Györgyi. 
-Elblinger Éva Édes Anyanyelvünk országos Nyelvhasználati Versenyen 
Sátoraljaújhely város plakettjét (fődíj) és Anyanyelvápolók Szövetségének díját 
kapta. A Helikon Ünnepség komolyzene hangszerszóló kategóriájában bronz 
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minősítést kapott. Felkészítők Bechtel Helmut Herman és Töttős-Erős Edina. 
-Szeri Viktória Helikon Középiskolások Művészeti versenyén komolyzene 
hangszerszóló gitár kategóriában ezüst minősítést kapott.   
Felkészítő Környei Miklós Pál. 
-Keresztes László a LIV. Szőkefalvi Nagy Gyula Matematika Emlékversenyen 
3. helyezett lett. Felkészítő: Straubingerné Kemler Anikó. 
-Huszárik Márton a  IX. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny III. kcs. 
„Ezüstpitykés táncos” fődíjat kapott, Helikonon a Középiskolások Művészeti 
versenyén néptánc szóló és kamara kategóriában arany minősítést ért el. 
Felkészítő Lévai Péter. 
-Takács Bendegúz a Grappling Diákolimpia, Gi Grappling Ifjúsági 2. kategória 
85 kg és Grappling Diákolimpia, No Gi Grappling Ifjúsági 2. kategória 85 kg 
számaiban első helyezett lett. 
-Görgei Botond  a Grappling Diákolimpia, No Gi Grappling Ifjúsági 2 
korcsoport 3. helyezést szerzett. A két olimpikont Szőts Gábor készítette fel. 
-Ács Balázs  a  Judo Ifjúsági Diákolimpia 66 kg-os kategóriájában 2.   Berlinger 
Gábor Márk a 73 kg-os kategóriában első, Sárecz Márton  a Judo Diákolimpia 
81 kg-os kategóriájában harmadik lett.  
Felkészítők Szepesi József és Szepesi Dávid. 
 

-Helikon Középiskolások Művészeti Versenyén a Bartina Néptánc csoport – 
Néptánc együttes kategóriában arany minősítést ért el.  
Felkészítő: Sipos Gergő és Zatykó Tünde. 
-Női Kar – női kar kategóriában  bronz, a  Női Kamarakórus – kamarakórus 
kategóriában ezüst, a Német Nemzetiségi Kamarakórus – kamarakórus 
kategóriában ezüst minősítést ért el. Felkészítő: Naszladi Judit. 
-Az Országos Opera Műveltségi Versenyen „Játsszunk ismét operát!” címmel a 
gimnázium Ágoston Tamás, Daradics Dóra, Daradics Petra, Kremzner Gábor, 
Papp Alexandra, Szilágyi Viktor összetételű csapata 3. helyezést ért el. 
Felkészítő: Naszladi Judit. 
-A 2016. évi Aerobik Diákolimpián az intézmény Csató Csenge, Gulácsi Renáta, 
Lotz Anna, Mácz Andrea, Tuller Nadin összetételű csapata 1. helyezést ért el 
Felkészítőjük: Huszár Krisztina.  
 

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Iskolája és Kollégiuma Fekete 
Balázs Országos Szakmai Tanulmányi Verseny villanyszerelő kategória 4. 
helyezést ért el. Felkészítők Szabó Viktor és Hollós Zoltán. 
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A Szekszárdi Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskola 
Köbli Veronika Kata a XIV. Országos Protokollversenyen 2. helyezést ért el. 
Felkészítő Herczigné Márvány Beáta. 
 

Szekszárdi Szakképzési Centrum Bezerédj István Szakképző Iskola 
-Mészáros Roland a  Helikon Művészeti Verseny Népdal szóló kategóriájában 
bronz minősítést szerzett. Felkészítő Ágoston Mária. 
-A Kreatív Történelmi Tanulmányi Versenyen Horváth Mária, Steinbach 
Mónika, Molnár Dávid, Németh Ádám összetételű csapata 3. helyezett lett.  
Felkészítő Balogh Attila. 
 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola 
-Deér Zsófia Helikonon a Középiskolások Művészeti versenyén vizuális 
művészetek kategóriában ezüst minősítés kapott. Felkészítő Kovács Zoltán. 
-Zilai Janina a Helikonon a Középiskolások Művészeti versenyén könnyűzene 
és ének kategória ezüst minősítést ért el. Felkészítő Béresné Kollár Éva. 
-Domján Dániel AJKP Országos digitális Angol Nyelvi Versenyen harmadik 
helyezést ért el. Felkészítő Kovácsné Tóth Erika. 
-Vida Dániel AJKP Országos digitális Angol Nyelvi Verseny 2 helyezést ért el. 
Felkészítő Gazdag Gabriella. Mindkét tanuló segítője volt még Andiné Csorba 
Klára. 
-Bogdán Gabriella az AJKP Országos digitális Angol Nyelvi Versenyen második 
helyezett lett. 
-Somogyi Éva az X. AJKP Országos digitális Német Nyelvi Versenyen első 
helyezést árt el. A tanulókat Lasányi Mónika készítette fel. 
-Varga Péter a IX. Országos Földtudományi Diákkonferencia Víz és Környezet 
szekciójában első helyezést ért el. 
-Rappay Bence Zsolt a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyar döntőn harmadik 
helyezett lett. Felkészítőjük Barocsai Zoltán. 
-Szép Evelin a X. AJKP Országos Művészeti Fesztivál ének kategóriájában első 
helyezést, ugyanott Mohai Anna hangszeres zene kategóriában harmadik 
helyezést szerzett.  Mohai Anna a Helikon Középiskolai Művészeti Verseny 
komolyzene kategóriában bronz minősítést ért el.  Felkészítőjük Nemes András. 
- Rudolf Eszter a „Az Én Pannóniám” Kárpát-medencei Vers- és prózamondó 
Versenyen bronz minősítést kapott. Felkészítő dr. Mikóné Csősz Judit. 
A XII. Nemzetközi Neumann János Tehetségkutató Programtermék Verseny 
eredményei: 
-Szántó Mónika Grafika-, Bocz Mária Lana Számítógépes animáció 
kategóriákban 1. helyezést ért el. Felkészítőjük Farkas Szabolcs. 
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 -Varga Botond  Zoltán Alkalmazói Programok kategóriában 3. helyezést 
szerzett. Felkészítő Péter Miklós.   
 -Szemerei Levente a Diákolimpia Atlétika 1500 m és 3000 m futás 
kategóriájában egyaránt első lett. Felkészítők Bárdos László és Szőke Gergő. 
-Az Országos Kosárlabda Diákolimpián az iskola Elek Zita, Propszt Amanda, 
Studer Ágnes és Süle Gabriella összeállítású csapata a második lett.  
Felkészítők Szabó Noémi és Vecsési Klára. 
-Az intézmény Színjátszó csoportja a Helikon Középiskolai Művészeti Verseny 
színjátszó kategóriájában ezüst minősítést kapott. Felkészítőjük: Fonyódiné 
Patyi Mónika. A csoport tagjai: Szodorai Csenge Réka, Lakatos Dóra, Mikló 
József, Domján Dániel, Weinhardt Dávid, Theil Gábor, Garay Marietta, 
Kecskeméti Krisztina, Peszt Ráhel, Renczes Vivien, Véghelyi Sára Julianna. 
 
November 30. 
Újra győzni tudott kategóriájában az Ifjú Szív Magyarországi Német 
Néptáncegyüttes a csehországi minősítő fesztiválon. A Gaál László vezette 
együttes harmadszorra nyerte el a legjobb helyezést. 

 
  November 

A Legjobb női munkahely díj versenyében II. helyezést ért el az Sz+C Stúdió 
Kft. 
 
December 1.  
Átadták a Tolna megyei Prima díjakat, amelynek művészeti kitüntetettje a 
Tücsök Zenés Színpad lett. Az elismerést Béresné Kollár Éva művészeti vezető 
vette át. A közönség díját Bacsmai László esperes-plébános kapta. A Megyei Év 
Vállalkozója díjat Piri Lajosné, Vizdár Zsoltné és Friedmann Tamás érdemelte 
ki. Az Országos Év Vállalkozója díjat Nádasdi József, a Nádasdi Kft. és Takler 
Ferenc, a Takler Pincészet Kft. tulajdonosai vehették át Budapesten. Ugyanitt 
részesült Miniszteri Elismerő Oklevél díjban Takács Sándorné, a Számvitech Bt. 
ügyvezető igazgatója. 
 
December 7. 
22 egyesület közel 340 sportolójának eredményességét ismerte el az 
önkormányzat a Szekszárd Büszkesége díjjal. 2016-ban először jutalmazták az 
év legjobb edzőjét és sportolóját a Placcon tartott ünnepségen. Szekszárd 
Sportolója 2016: Nagy Viktória és Korsós Zsófia, Szekszárd Edzője 2016: 
Szepesi József lett. 
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December 9. 
A Magyar Bor Akadémia 26. alkalommal adta át hazánk legrangosabb 
borszakmai elismerését, az Év Bortermelője Magyarországon 2016 díjat. A 
kitüntető címet Mészáros Pál, a Mészáros Pál Borház és Pince tulajdonosa 
nyerte el. A kitüntetést, amelyért Szekszárdon díszpolgári cím jár, korábban már 
négy borászunk is kiérdemelte. 
 
December 16. 
Az Év Pártfogó Felügyelője kitüntetésben részesült Répás Román 
elhivatottságáért, kiemelkedő szakmai munkájáért. Az elismerést az Igazságügyi 
Hivatal konferenciáján vehette át. A kitüntetésben hárman részesültek az 
országban. 
 
December 17. 
A Magyar Iparszövetség Alkotói Díját kapta Domokos Pál, a szekszárdi 
székhelyű Alisca Coop műszaki igazgatója. 
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XII. Emlékezések, évfordulók 

 

 
95 éve született Husek Rezső zongoraművész, a szekszárdi Liszt Ferenc 
zeneiskola alapítója, városunk díszpolgára. 

 
Január 12. 
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata, a Magyar Nemzetőrség Országos 
szövetségének Katonai Hagyományőrző Tagozata, a Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület Városi Szervezete, a Babits Mihály Kulturális Központ 
szervezésében a „Doni áttörés” 73. évfordulója alkalmából koszorúzással 
egybekötött kegyeleti megemlékezést tartott a 2. világháborús emlékműnél. 
Beszédet mondott Kővári László képviselő. Az egyházak nevében Gyurkó 
Donát metodista lelkész kért áldást a hősök emlékezetére. 

 
Január 19. 
95 éve született Mészöly Miklós Kossuth-díjas író, városunk díszpolgára. 
Hagyatékának egy részét a róla elnevezett emlékház és emléknap őrzi. 

 
Január 21. 
115 éve született Dálnoki dr. Hadnagy Albert, Tolna vármegye, majd Tolna 
megye főlevéltárosa. Munkásságát halálának 40. évfordulóján posztumusz Pro 
Urbe Szekszárd díjjal ismerte el városunk. 

 
Február 6. 
305 évvel ezelőtt, 1711-ben e napon végezték ki Budán Béri Balogh Ádámot, II. 
Rákóczi Ferenc brigadérosát, akit Szekszárd határában fogtak el. 

 
Február 8. 
50. születésnapját ünnepelte az egykori IV. számú, ma Dienes Valéria 
Általános Iskola Grundschule. Az ünnepséghez tartozott egy 600 szeletes 
meglepetés torta. A húsz év óta működő folyosógalérián ekkor nyílt meg az 
iskola tanulóinak munkáiból és Keller Joli festőművész (nagymama) képeiből az 
50. kiállítás.  
 
Február 13. 
1992-ben Vitéz Zsolt igazgató nyitotta meg az első gyermek sváb bált, ami 25 év 
alatt az intézmény egyik legszínvonalasabb német nemzetiségi rendezvényévé 
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nőtte ki magát. A bál zenés-táncos műsorral kezdődött, amit az értékes, eredeti 
német nemzetiségi ruhákat is felvonultató népviseleti bemutató követett. A büfé 
részét képezték a sváb sütemények, a tombolán a kézműves tárgyak. A táncházat 
a bál követte. A gyermek sváb bál szép példája a komplex hagyományápoló 
munkának. A 25. sváb bál legszebb viseletei, a népviseleti bemutató helyezettjei 
lettek: I. Bognár Dorina – Mórágyi menyasszonyi ruha, II. Vanya Nikolett – 
Óbányai ünnepi viselet, III. Dési Ingrid – Aparhanti katolikus leány viselete. 
Különdíj: Kapéter Zsófia – Görcsönydobokai viselet. 
 
Március 4. 
45 éve hunyt el Szabó Dezső festőművész. 

 
Március 15. 
-Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharcról az ünnepi megemlékezés 10 
órakor vette kezdetét a Béla király téren, ahol Pap Máté képviselő mondott 
beszédet, majd a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskolája tanulói adtak műsort, végül 
koszorúzással zárult az emlékezés órája. A Babits Mihály Kulturális Központ 
által szervezett ünnepségen közreműködött az Alisca Brass Band, a Medinai 
Radarszázad katonái és a Magyar nemzetőrség Tolna Megyei Szervezete is.  
 
-Hagyományos koszorúzási ünnepséget szervezett a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület pártoló tagintézményei diákjainak műsorával az 
alsóvárosi és az újvárosi temetőben (Garay Antal, dr. Hollós Alajos, Török 
Zsigmond és Dora Mihály sírjánál). A sírokat a koszorúzás előtt az I. Béla 
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, valamint a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium diákjai hozták rendbe. 

Március 21. 
A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület IX. Honismeret napi 
megemlékezését a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános 
Iskolában tartotta. Dr. Gesztesi Enikő elnök Bél Mátyásról szóló 
megemlékezését követően dr. Vizi Márta (régész, főmuzeológus) Régészeti, 
műemléki kutatások a Béla király téren, majd Brunn János (ny. 
igazgatóhelyettes, I. Béla Gimnázium) a györkönyi kutatások érdekességeiről 
tartott előadást. A gimnázium két diákja, Varga Péter (11. C) és Rappay Bence 
(10. C) A felszíni vizek megőrzésének lehetőségei a szedresi Ős-Sárvíz területén 
című kutatómunkájukról számoltak be. Ezzel a programmal kapcsolódott az 
egyesület I. Béla születésének városi évfordulójához. 
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Március 22. 
A Víz Világnapján Áder János köztársasági elnök jelenlétében az 1956-os jeges 
ár 60. évfordulóján nagyszabású emlékkonferenciát rendezett a Tolna megyei 
Önkormányzat, Szekszárd városa és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. 

 
Április 6. 
70 éve hunyt el Berze Nagy János néprajzkutató, mesegyűjtő, aki 1919–1924 
között tanfelügyelőként dolgozott Szekszárdon, és a vármegye területén élő 
magyarság szellemi hagyatékát gyűjtötte. Jelentős műve a Népmese katalógus, 
amelyet az első európai mesegyűjteményként jegyeznek. Nevét Szekszárdon utca 
őrzi. 

 
Április 8. 
25 éve hunyt el Csengey Dénes író, politikus, a Magyar Demokrata Fórum egyik 
alapítója. Nevét utca őrzi Szekszárdon. 

 
Április 14. 
Egész éves kiállítás sorozattal tisztelgett a város a 150 éve született neves 
grafikus és festő, Garay Ákos emléke előtt. Garay János unokaöccse 
Münchenben, a művészeti akadémián képezte magát. Országosan ismertté a 
lovakról, ménesekről és a magyar huszárokról készített festményeivel, rajzaival 
vált. 1952-ben hunyt el Budapesten. 

 
Április 23. 
Az 50 évvel ezelőtt alakult Bartina Néptánc Együttes jubileuma alkalmából 
nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte az elmúlt fél évszázadot. Április 
16-án bensőséges családi napon, majd 23-án gálaműsoron láthatta őket a 
közönség a Babits Mihály Kulturális Központban. Az óriási sikert 
alátámasztották Matókné Kapási Julianna művészeti vezető szavai: „A népi 
kultúra összetartó és közösségteremtő ereje közismert.” A Páva Parádén 130 
táncos mutatta meg tudását. 

 
Május 18. 
A Wosinsky-napon koszorúzással, előadásokkal és díjak, elismerések átadásával 
tisztelegtek a nagyhírű tudós pap emléke előtt a megyei múzeumban. Dr. Ótos 
Miklós helytörténész Wosinsky papi pályafutásáról tartott előadása után Ódor 
János Gábor a Múzeumbarát Óvoda elismerést a II. számú óvodának, míg a 
Múzeumbarát Iskola díjat a Garay János Gimnáziumnak adta át. A Wosinsky-
emlékplakettet a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség érdemelte ki. A 
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múzeum munkatársai közül dr. Viliminé dr. Kápolnás Mária és dr. Vizi Márta 
részesült jutalomban. 

 
Május 28. 
A Hősök Napja alkalmából az I. és II. világháborús emlékműveknél tartott 
városi megemlékezésen dr. Máté István képviselő mondott ünnepi beszédet, majd 
Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész kért áldást az egyházak nevében a hősökre. A 
beszédek után a Honvéd hagyományőrző Egyesület tagjai, a város és a 
társadalmi szervezetek képviselői koszorúzták meg mindkét emlékművet. A 
kulturális központ rendezte ünnepségen közreműködött a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar. 

 
Május 29. 
120 éve, 1896-ban született Szekszárdon dr. Kun (Kliegl) Lajos, a város egykori 
főjegyzője.  

 
Június 4. 
-A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából városi megemlékezésre került sor a 
trianoni békediktátum aláírásának 96. évfordulóján. Emlékező beszédet tartott 
Ferencz Zoltán önkormányzati képviselő és Bacsmai László esperes-plébános. 
Irodalmi összeállítással közreműködtek a Garay Gimnázium diákjai. A 
kulturális központ által szervezett emlékezés gyertyagyújtással ért véget. 
- Schubert Péter Tótfalusi Kis Miklós-díjas tipográfus, grafikus 70. 
születésnapja alkalmából „70KEDÉS” címmel életmű kiállítás nyílt alkotásaiból 
a Művészetek Házában. A tárlatot Ács Rezső polgármester nyitotta meg teltház 
előtt. 
 
Június 21. 
A jubileumi tanév végére elkészült az Szekszárdi Dienes Valéria Általános 
iskola és jogelődje 50 évét összefoglaló évkönyv. A 600 példányban megjelent 
könyv tartalmazza az iskola történetének legfontosabb állomásait, a nevelés-
oktatás területeihez kapcsolódó eseményeket – német nemzetiségi oktatás, 
munkaközösségek tevékenysége, sport, napközi, táborok –, a volt tanítványok 
visszaemlékezéseit, az 50 év pedagógusainak és az elballagott tanulók névsorát, 
a jubileumi év eseményeit. 

Június 22. 
15 éve hunyt el dr. Vadas Ferenc nyelv- és irodalomtörténész, múzeumigazgató. 
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Augusztus 4. 
75 éve hunyt el városunk díszpolgára, Babits Mihály költő, író, műfordító. 
Szekszárd küldöttsége Esztergommal közösen hajtott fejet, emlékezett 
alkotásaira és koszorúzta meg a költő és felesége, Török Sophie sírját a Kerepesi 
temetőben. Emlékbeszédet mondott Csillagné Szánthó Polixéna humán 
bizottsági elnök.  
 
Szeptember 
- Tízéves évfordulóját ünnepelte a 2006 tavaszán alakult és az akkori szüreti 
napokon először fellépő, Lányi Péter által irányított Muslinca Bordalkórus. A 
Babits színháztermében bemutatott Mikó István–Kis Pál István Vidám 
borisszák című borvirág kantátája előadásában közreműködtek a kör szólistái, 
Mikó István Jászai Mari-díjas színművész, Győri Péter, Rusz Milán és Suha 
Kálmán. 
-Húsz éve alakult a szekszárdi irodalmi lap, A PAD. A szüreti napok keretében 
bemutatott jubileumi számában 20 alkotó műve olvasható. 
 

Október 6. 
Az Aradi Vértanúk Emléknapján városi megemlékezést tartottak a kulturális 
központ szervezésében az 1848-as emlékműnél, ahol a zuhogó eső ellenére 
ihletetten idézték fel a szomorú eseményeket a Garay iskola 7-8. osztályos 
tanulói, majd a város képviselői, a katonai hagyományőrzők, intézmények, civil 
szervezetek, iskolák képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit. 
 
Október 17-23. 
„Szabadság? Szerelem?...1956!” címmel nagyszabású rendezvénysorozat zajlott 
városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához 
kapcsolódva. Két fotókiállítás is nyílt a kulturális központban. A 
márványteremben dr. Haag Éva alpolgármester nyitotta meg Lehel Jenő Törött 
rácsok című dokumentumfotó kiállítását, majd a mozi előterében Vértes Zoltán 
Törött rácsok? című, 1956. október 23-án készült képeit láthatta a közönség. A 
megnyitón dr. Pálos Miklós október 23. örök ünnepéről szólt. A kulturális 
központban három kiemelkedő magyar játékfilmet lehetett látni az eseményekről, 
ingyenesen; a Luther téren „Barikádra fel!” felhívással ’56-os életkép volt több 
napon át látható, harci és egyéb járművekkel, fegyverekkel, öltözékekkel. A város 
diákjai rendhagyó történelemórákon, a katonai hagyományőrzők bemutatóin, 
történelmi számháborúm vettek részt. A Művészetek Házában kortárs 
képzőművészek pályázati műveiből nyílt kiállítás. A színházteremben 
Igazságtalanság címmel történelmi drámát játszottak, szintén ingyenesen. 
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Október 23-án a Rendezvényteremben ünnepi megemlékezés és hangverseny 
vette kezdetét, amelyen Csillagné Szánthó Polixéna képviselőnő saját 
családjának drámáját idézte fel megrendítően, majd a Szekszárdi 
Kamarazenekar Földesi Lajos vezetésével és Perényi Eszter Liszt-díjas 
hegedűművész adott ünnepi hangversenyt. 
Az 1956-os emlékműnél Ács Rezső polgármester emlékezett és emlékeztetett a 
forradalom eseményeire, máig ívelő igazságaira.  A „Szabadságért Szekszárd” 
kitüntető címet dr. Pálos Miklós és dr. Tollár Tibor vehették át a 
polgármestertől. Ünnepi műsort adott a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
Vendéglátó Szakképző Iskolája. A mártírok emlékére a történelmi egyházak 
nevében dr. Kaszó Gyula református lelkész kért áldást, majd ünnepi 
ágyúlövések dördültek. A Hét eseményeit a Babits Mihály Kulturális Központ 
szervezte. 
 
Október 26. 
Városunk „Tisztelet a hősöknek” címmel ünnepi megemlékezést tartott Orbán 
Antal Bajtársak című I. világháborús emlékművénél, amelyet Szekszárd városa 
felújíttatott. A mementót dr. Máté István önkormányzati képviselő és Sefcsik 
Zoltán evangélikus lelkész avatta újra. Közreműködött a Magyar Nemzetőrség 
Tolna Megyei Szervezete, trombitán Kovács Zsolt, tárogatón Bognár Cecil és 
verssel Németh Judit. A megemlékezés az önkormányzati képviselők, a diákok és 
a lakosság koszorúzásával zárult. Az emlékmű felújítását az Első Világháborús 
Centenáriumi Bizottság, valamint Horváth Szilárd János, volt garaysta diák is 
támogatta. A munkálatokat Szatmári Juhos László szobrászművész és Lohner 
Gábor kőfaragó mester végezte. Az egykori szoboravatón Németh Gyula 
evangélikus lelkész mondott beszédet. 
 
Október 27. 
A Tolna Megyei levéltárban „Az 1956-os forradalmi események a Tolna Megyei 
Bíróság peranyaga alapján” címmel kiállítás nyílt, amelyet dr. Várady Zoltán 
igazgató nyitott meg, előadással pedig a kiállítás anyagát összeállító Aradi 
Gábor levéltáros szolgált. 
 
November 2. 
Halottak napján a névtelen elesettekről is megemlékeztek a város képviselői és a 
lakosság az alsóvárosi temetőben az önkormányzat által felújított I. 
világháborús emlékműnél. A centenáriumon beszédet mondott Ács Rezső 
polgármester és Bíró László tábori püspök, verssel emlékezett Németh Judit. 
Minden sír mellé mécses került, majd a mementónál koszorúkat és virágokat 
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helyeztek el az elhunytak emlékére. 
 
November 4. 
Az októberi forradalom leverésének napján, a Nemzeti Gyásznapon emlékezők 
gyújtottak gyertyát az 1956-os szobornál, ahol Ács Rezső polgármester, dr. 
Haag Éva alpolgármester, a megjelent képviselők és a lakosság tagjai emlékeztek 
főhajtással a hősökre. Németh Judit verset mondott. 
 
November 5. 
Az elhurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévében a 
magyarországi németek utazó vagonkiállítással emlékeztettek a Gulágra történt 
deportálásról. A málenkij robot borzalmairól beszélt Töttős Gábor 
történelemtanár és Csillagné Szánthó Polixéna humán bizottsági elnök, 
hangsúlyozva, hogy az interaktív kiállítás látogatása után mindnyájan nagyra 
értékeljük a békeidőt, a jogbiztonságot és a függetlenséget. Közreműködött 
Wigand Barnabás tanuló, Németh Judit előadó, a Mondschein kórus és az Ifjú 
Szív Néptánegyüttes. 
 
November 11. 
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára 20. Levéltári Napját 
„Hétköznapok 1956-ban” címmel rendezte meg. Dr. Várady Zoltán igazgató 
köszöntője után és levezető elnöklete mellett dr. Czetz Balázs igazgató (Fejér), 
dr. Szántó László ny. igh. (Somogy) és   ny. főlevéltáros (Baranya), valamint 
szekszárdi kutató, levéltáros szakemberek előadásai hangzottak el. Ruzsa Éva 
főlevéltáros az 1950-es évek Tolna megyei sérelmeiről, Aradi Gábor levéltáros a 
megye ’56-os vidéki eseményeiről, dr. Dobos Gyula főlevéltáros, nyugalmazott 
levéltár-igazgató a szekszárdi történésekről és megyénkben a forradalmat követő 
megtorlásokról tartott előadást. 
 
November 21. 
 A szekszárdi alsóvárosi temetőben dr. Boda Vilmos (Veszprém, 1837. aug. 15 – 
Szekszárd, 1916. aug. 28) tűzoltó főparancsnok a Szegzárdi Önkéntes Tornász 
és Tűzoltó Egylet megalapítója, a Megyei Tűzoltószövetség létrehozója és 
elnöke, országgyűlési képviselő sírjára halálának 100. évfordulója alkalmából – a 
Góra féle sírbolton, korábban Boda sírbolt – márványtáblát helyeztetett el a 
február 24-én megalakult Szekszárdi Önkéntes Tűzoltó Hagyományőrző és 
Sportegyesület. Dr. Boda Vilmos alapítója és 42 évig főszerkesztője volt a megye 
első újságának, a Tolnamegyei Közlönynek. Emlékét Szekszárdon utcanév őrzi. 
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November 25.  
MNL Tolna Megyei Levéltárában „A forint története” címmel kamara-kiállítást 
állított össze Cserna Anna főlevéltáros, igazgatóhelyettes  és dr. Várady Zoltán 
főlevéltáros, igazgató a forint kiadásának 70. évfordulója alkalmából. A 
megnyitót dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott tartotta. 
 
Január- december 
„LAUDETUR REX NOSTER!” – I. Béla király (1016-1063) születésének 
1000. évfordulója alkalmából a Béla Alapítvány Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatásával  programsorozatot valósított meg az I. Béla 
Gimnáziumban. Rendhagyó történelemórák zajlottak. A város múltjáról 
Kaczián János helytörténész, június 14-én „Hatalommegosztás az Árpád-
házban” címmel dr. Várady Zoltán levéltár-igazgató tartott előadást. A 
Neumann-versenyen a résztvevők előtt rövid előadás hangzott el I. Béla 
királyról; a vármegyeháza udvarán Kis Pál István I. Béla király intelmei című 
darabját adták elő a gimnázium tanulói.  Volt koszorúzás a szekszárdi apátság 
romjainál, rózsafák ültetése az iskola parkjában. Királlyá koronázásának 
(december 6.) hetében, a Béla-napok keretében művészeti bemutatók, szalagtűző, 
megyei angol műfordító, Béla-kupa sportverseny, megyei környezetvédelmi 
vetélkedő zajlott. 
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XIII. Neves halottaink 
 

Balogh László (Szedres, 1949. április 13. – Szekszárd, 2016. október 25.) A 
MÜM 505. számú Szakmunkásképző Intézetében szerzett ács-állványozó 
szakmunkásvégzettséget.1974-ig az MMG szekszárdi gyáregységénél dolgozott. 
Közben a Testnevelési Főiskolán súlyemelő szakedzői képesítést szerzett. 
Súlyemelőként lett országos hírű, majd 1974–1988-ig eredményesen irányította a 
Szekszárdi Dózsa szakosztályát. Nevéhez fűződik a Húsos Világkupák 
rendezése, valamint a női súlyemelés egyik megteremtőjeként is ismert volt. A 
BHG Lövészklub elnöki tisztét 1989-től látta el, majd edző lett. A 
rendszerváltozást követően megalapította a Szekszárdi Polgári SE focicsapatot, 
amelynek 1993-ig főállású elnökeként dolgozott. Ezt követően vállalkozóként 
tevékenykedett. A kétezres évek elején máig hatékonyan működő birtokvédő 
programot hozott létre, a SzőlőSzem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési 
Egyesületet, amelynek munkáját országosan is példaértékűnek tartják és 
elismerik. 2015-ben az egyesület Szekszárd Javáért elismerésben részesült. 
Balogh László szervező erejének, közösségépítő képességének eredménye, hogy 
városunk ismét rangos nemzetközi légfegyveres verseny helyszínévé válhatott. 
 
Szekszárd, 2017. június 22. 
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