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A zenekar 1992 óta mûködik jelenlegi formájában Szekszárd város kiemelkedõ
mûvészeti együtteseként. 2007-ben elnyerte a Tolna megyei Príma díjat, 2016-ban
Tolna Megye Mûvészetéért elismerésben részesült. A mûkedvelõ közönség
Szekszárd és Tolna megye rendezvényein rendszeresen találkozhat velük. 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendezvényeit Szekszárdi
Tûzoltózenekar néven színesítik hosszú évek óta. Legutóbb a május 4-én
Tamásiban megrendezett Flórián napi ünnepséget megelõzõen térzenét játszottak,
valamint a Himnusz és Szózat hangjai csendültek fel elõadásukban. 

Mûsorukat idén is úgy szerkesztették, hogy megmutassák a közönségnek, hogy a
klasszikus darabok mellett a kortárs könnyûzenei darabjai és popslágereinek
feldolgozásai is hitelesen szólalnak meg. 

A koncert a Müller József szerezte Kossuth indulóval vette kezdetét, és a
klasszikus polka, keringõ, magyar tánc szerzemények mellett olyan könnyûzenei
feldolgozások hangzottak el, mint Robbie Williams és Guy Chambers Angels címû
szerzeménye, Max C. Freedman és James E. Meyers Rock around the clock-ja,
vagy az 1978-as bemutatója óta töretlen népszerûségnek örvendõ Grease
Highlights válogatása. A mûsort szép keretbe foglalta a koncert utolsó darabjaként
felhangzó Ábrahám Pál A honvéd banda címû indulója. Természetesen a ráadás
sem maradhatott el, amibõl kettõt is kapott a lelkes közönség: a több mint másfél
órás koncert méltó befejezéseként a Europe együttes Final countdown-ja csendült
fel, a végsõ zárást pedig a Lyuk lyuk lyuk címû induló jelentette. 

Baumann Péter, aki hosszú idõn át volt az egyesület elnöke, a koncerten vehette
át Csillagné Szántó Polixénától a Szekszárd Városért a Mûvészet Erejével
kitüntetõ címet, melyhez ezúton is szívbõl gratulálunk! 
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