
 
 

SZEKSZÁRDI MÚZEUMBARÁT EGYESÜLET 
2016. I. féléves programja és II. féléves terve 

 
Január 4. hétfő, 14 óra 
MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Visszatekintés I. A TKME Szekszárdi Klubjának 2015. évi külföldi programjai. Tóth 
Sándor klubtagunk zenés prezentációjának megtekintése az előző évi rendezvényekről 
 
Január 7. csütörtök, 12.30 óra 
 Kirándulás Budapestre: látogatás a Törley Pezsgőgyárban, kétféle pezsgő kóstolása, 
majd a Madách Színházban a Tanulmány a nőkről című vígjáték megtekintése. 
  
Január 14, csütörtök, 15 óra 
 Dr. Oroszi Viktor György PhD. egyetemi adjunktus (PTE KPVK 
Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet) vetítettképes előadása Fábián Tamással a glóbusz 
túloldalán - Új-Zéland II. (Déli-sziget) címmel a megyei múzeum könyvtártermében 
 
Január 28, csütörtök, 15 óra 
 Dr. Gaál Zsuzsanna történész, projektmenedzser, SZME elnök vezetésével a Vissza a 
múltba. A tárgyak emlékezete című, európai uniós pályázattal rendezett Látványtár 
megtekintése a megyei múzeum pincemúzeumában 
 
Február 1. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat. 
Visszatekintés II. A TKME Szekszárdi Klubjának 2015. évi hazai programjai. Tóth Sándor 
klubtagunk zenés prezentációinak megtekintése   
 
Február 11. csütörtök, 15 óra 
 Dr. K. Németh András régész, a tárlat kurátorának vezetésével a Nem térkép e táj 
című régészeti időszaki kiállítás megtekintése a múzeum központi épületében.  
 
Február 23. kedd, 12.30 óra  
 Kirándulás Pécsre: Belvárosi Plébániatemplom (Dzsámi), Püspöki Palota, Püspöki 
Kincstár, egykori püspöki pincészet, Székesegyház (benne orgonajáték, igény szerint fel lehet 
menni a toronyba) megtekintése idegenvezetővel, majd látogatás a Szerecsen Patika- és 
Marcipánmúzeumban (benne 3-3 fajta marcipán- és borkóstoló); este Peter Shaffer: Amadeus 
c. színjátékát nézzük meg a Nemzeti Színházban  
 
Február 25. csütörtök, 15 óra 
 Dr. Méry Éva ny. Művészetek Háza igazgató vetítettképes előadása Az Alpok 
legszebb tájain. Svájc – Egy csepp Ausztriából és Franciaországból címmel a múzeum 
könyvtárában 



Február 29.  hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja, úti beszámolója Madeiráról 
 
Március 17. csütörtök, 15 óra 
 Zentai András címzetes gimnáziumi igazgató vetítéses előadása Szomszédolás 
Szlovénia legszebb tájain címmel a múzeum könyvtárában 
 
 
Március 31. csütörtök, 14 óra 
 Látogatás Szekszárdon a Bogár-tanyában, Bogár István magángyűjteményében, 
lánya, Tóthné Bogár Éva vezetésével: zsíros kenyér és borkóstoló   
Indulás: az autóbusz pályaudvarról 14 órakor a 6-os számú helyi járatos busszal (vissza:  
             16.25 vagy 16.55 órakor indul az autóbusz Tót-völgyből) 
Költség: 1.200 Ft (kívülállóknak 1.500 Ft: belépő, zsíros kenyér és 3 fajta bor)  
 
 
Április 4. hétfő, 14 óra 
  MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja, élménybeszámolója Tunéziáról 
 
 
Április 7. és 14. csütörtök, 7 óra (2 x megyünk!) 
 Kirándulás Ócsára (premontrei kolostor és román stílusú Árpád-kori templom, tájház, 
madárvárta az Ócsai Tájvédelmi Körzetben) - Gödöllőre (Királyi Kastély, benne barokk 
színház megtekintése vezetéssel, séta a kastélyparkban)  
Indulás: április 7-én és 14-én, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 10.500 Ft, nyugdíjasoknak 8.500 Ft  
              (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Április 28. és május 5. csütörtök, 7 óra (2 x megyünk!) 
 Kirándulás Zalaapátiba (Cserépkályha Múzeum a Szentkirályi kúriában), 
Zalacsányba (rövid séta a tónál), Kehidakustányba (Deák Ferenc Kúria-Múzeum), Kallósdra 
(Szent Anna kerektemplom, Árpád-kori műemlék), Türjére (13. századi volt prépostsági 
templom), Zalaszántóra (Béke-sztúpa, Közép-Európa első buddhista szentélye) 
Indulás: ápr. 28-án és május 5-én csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti 
parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 6.700 Ft, nyugdíjasoknak 6.300 Ft  
              (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Május 2. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
 Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógus, SZME titkár vezetésével az 
Örökségünk. Tolna megye évszázadai című kiállítás megtekintése a megyei múzeum 
központi épületében 
 
Május 12. és 19. csütörtök, 7 óra (2 x megyünk!) 
 Kirándulás Szentendre (a Pajor Kúriában lévő Ferenczy Gyűjtemény megtekintése 
vezetéssel, majd a felújított Czóbel kiállítást nézzük meg; séta a belvárosban) – Visegrád 
(gyalogtúra a Salamon toronytól a Nagyvillám kilátóig, majd a Fellegvár megtekintése) 
Indulás:  12-én és 19-én, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 7.200 Ft, 62-70 közötti 
nyugdíjasoknak  6.000 Ft, 70 éven felülieknek 4.800 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több)  



 
Május 26. és június 2. csütörtök, 7 óra (2 x megyünk!) 

Kirándulás Szennára (Szabadtéri Néprajzi Múzeum, benne festett kazettás ref. 
templom megtekintése vezetéssel) – Zselickisfaludra (Zselici Csillagpark: planetáriumi 
program) – Bőszénfára (Szarvasfarm megtekintése: trófea kiállítás, traktoros és gyalogos 
szarvas nézés; Zselicvad Étteremben szarvas pörkölt, desszert) – Ibafára (Pipamúzeum)  
Indulás: 26-án és jún. 2-án csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 9.800 Ft, nyugdíjasoknak 9.200 Ft  
              (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Május 30. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István vetített képes, zenés előadása: Észak-Amerika, Nyugati part. Nemzeti 
parkok címmel a megyei múzeum könyvtárában 
 
Június 1. szerda, 6.37 óra (vonat indulása!!!) 
 Hajózás a Dunán a Monarchia sétahajóval 10-17 óráig. A hajó útvonala: Margit-híd - 
Szentendrei Duna-ág  - Zebegény - Váci Duna-ág - Margit-híd. A hajón büfé működik. 
A programot a Pécsi Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület szervezi. 
A hajó kiállásának helyszíne: Margit-híd (Jászai Mari tér 10-es hajóállás), beszállás 9.45-től 
Indulás: június 1-jén, szerdán, a vasútállomásról 6.37 órakor induló vonattal. Kelenföldön 
kell leszállni, onnan a 4-es metróval a Vámház térig menni, ott átszállni a 2-es villamosra, a 
végállomásig, a Jászai Mari térig kell menni. Átsétálni a körút és a hídfő északi oldalára. 
Vissza: Budapest, Keleti pályaudvarról 17.45 órakor induló vonattal  
Költség: 5.000 Ft + vonat-, metró- és villamosjegy dolgozóknak kb. 8.000, nyugdíjasoknak 
kb. 4.000 Ft, 65 év felettieknek ingyenes (Célszerű a vonatra RETÚR helyjegyet venni!). 
 
Június 4-12. szombat - vasárnap, 4 óra (8 napos!) 
 Kirándulás Montenegróba – egy nap Albániába (ROMCAR Utazási Iroda szervezése) 
Szállás: Hotel Villa Fontana**, 2-3 ágyas fürdőszobás szobákban, hűtő, igény szerint klíma 
(2 EUR/szoba/éj). Teljes ellátás. Részletes program külön lapon. 
Indulás: június 4-én, szombaton 4 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: 89.900 Ft + biztosítás 4.680 Ft, üdülőhelyi díj 3.500 Ft; belépőkre kb. 20 Euro 
 
Június 16. csütörtök, 12.30 óra  
 Kirándulás Budapestre: a Magyar Nemzeti Múzeum Magyarország története az 
államalapítástól a török korig c. kiállításának, benne a koronázási palást megtekintése 
vezetéssel, majd a Michael Kunze – Lévay Szilveszter: Marie Antoinette című musicalt 
nézzük meg a Budapesti Operettszínházban.  
Indulás: június 16-án, csütörtökön 12.30 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 12.300 Ft vagy 11.500 Ft,             
               nyugdíjasoknak 11.500 Ft vagy 10.900 Ft színházjegyáraktól függően  
               (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Augusztus 8. hétfő, 15 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
 Lovas Csilla művészettörténész vezetésével nézzük meg Garay Ákos festőművész 
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett A csökölyi és a bugaci pásztor. Garay 
Ákos népi életképei és néprajzi munkái című időszaki kiállítást a Megyeházi Kiállításban.  
Találkozás: 15 órakor a Vármegyeháza bejáratánál. (Szekszárd, Béla tér 1.).  
 
 



Augusztus 24-25. és aug. 31. – szept. 1. szerda - csütörtök, 6 óra (2 x megyünk!) 
 Kirándulás Ipolytarnóc (Ősmaradványok Természetvédelmi Terület) – Alsósztregova 
– Dolná Strehová (Madách Emlékház) Betlér (Andrássy kastély) - Aggtelek (szállás 2-3 
ágyas fürdőszobás szobákban a Cseppkő Hotelben, itt vacsora, wellness: jacuzzi, merülő- és 
úszómedence, infra és finn szauna; másnap svédasztalos reggeli). 2. nap: Aggtelek (Baradla-
barlang) - Edelény (L’Huillier – Coburg Kastély) - Lillafüred (séta, majd kisvasúttal utazás 
Diósgyőrig) – Diósgyőr (Vár), vacsora Diósgyőrben a Várkert Étteremben.  
Indulás: augusztus 24-én és aug. 31-én szerdán 6 órakor a Gemenc Szálló mögötti 
parkolóból 
Költség: dolgozóknak és nyugdíjasoknak 62 éves korig 28.000 Ft, nyugdíjasoknak 26.000 Ft  
(kívülállóknak 2.000 Ft-tal több) + biztosítás 520 Ft. Szlovákiai belépőkre dolgozóknak és 62 
év alatti nyugdíjasoknak 12 Euro, 62 év felettieknek 8 Euro (ezt a helyszínen kell fizetni). 
 
Augusztus 30. kedd, 14.20 óra 

A Szekszárdi Borútvonal újabb állomása: látogatás az Eszterbauer Borászatban 
(Szekszárd, Bor u. 8.). Tüke Bikavér 2013 bora nyerte el a Szekszárd Város Bora 2016-ban díjat. 
Menü: Palóc pörkölt (marhalábszárból készült pörkölt zöldbabbal, galuskával, savanyúsággal, 
túrós és meggyes házi rétes; 5 fajta bor, pogácsa. 
Költség: 5.300 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
Indulás: a Tescótól 14.20 órakor induló 98-as helyi járattal  
 
Szeptember 1. csütörtök, 7 óra 

Kirándulás a Balaton-felvidéken, a Káli-medencében: Hegyestű (Geológiai 
Bemutatóhely) – Szentbékkálla (gyalogtúra a kőtengernél) – Tapolca (Tavas barlang 
megtekintése vezetéssel, benne csónakázás, majd séta a belvárosban a tó körül)  
Indulás: szeptember 1-jén, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: 6.800 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Szeptember 7-11. szerda - vasárnap 
         Kirándulás Szlovákiába: felvidéki kastélyok és várak (ROMCAR Utazási Iroda szervezi) 
 
Szeptember 12. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja Marokkóról 
 
Szeptember 22. csütörtök, 12.30 óra  

Kirándulás Budapestre: a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
megtekintése vezetéssel, este a Madách Színházban Les Misérables – A nyomorultak című 
musicalt nézzük meg 

 
Szeptember 29. és október 6. csütörtök, 6 óra (2 x megyünk!) 

Kirándulás Mosonmagyaróvárra (a város nevezetességeinek megtekintése helyi 
vezetővel, majd a Hansági Múzeum - Cselley Házat nézzük meg) és Pozsonyba (Szent 
Márton Dóm, Prímási Palota megtekintése, belvárosi séta helyi idegenvezetővel)  
Indulás: szeptember 29-én, csütörtökön 6 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: aktív dolgozóknak 8.500 Ft nyugdíjasoknak 8.000 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal 
több) + 8 Euro pozsonyi belépőkre, idegenvezetésre (ezt az autóbuszon kel majd fizetni) 
 
Október 3. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja, élménybeszámolója Szentpétervárról 



 
 
Október 13. és október 20. csütörtök, 7.30 óra (2 x megyünk!) 

Kirándulás Medinára (NATO-lokátor, szerb templom, az Apponyi kiskastély 
megtekintése Dr. Halász Zsolt vezetésével), Kölesdre (Kismegyeháza, benne a Helytörténeti 
Gyűjtemény, a református templom Dr. Kiszler Gyuláné ny. tanár, egyesületi tagunk 
vezetésével), Borjádra (Petőfi Emlékméhes), Sárszentlőrincre (Evangélikus templom, Petőfi 
Sándor Emlékház és Lázár Ervin Emlékház megtekintése), Györkönybe (séta a pincefaluban, 
majd Sarok Róbert pincéjében 6-8 fajta borkóstoló, pogácsa, pálinka, töltött káposzta, 
desszert) 
Indulás: október 13-án, csütörtökön 7.30 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: aktív dolgozóknak 8.200 Ft, nyugdíjasoknak 7.700 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal 
több) 

 
Október 17. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK PLUSSZ. Képek, filmek, események sorozat 
Lovas Csilla művészettörténész vezetése a Vármegyeházi Kiállításban Garay Ákos 
születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett Garay festmények 
magángyűjteményekben címmel (Szekszárd, Béla tér 1.).  

 
Október 27, csütörtök, 7 óra 
 Kirándulás Budapestre: a Farkasréti temető sírkert megtekintése 
vezetővel (benne Tolna megyei kötődésű híres személyek sírjai: Illyés Gyula, 
Dienes Valéria, Mészöly Miklós és felesége, Polcz Alaine), majd a Róth Miksa 
Emlékház megtekintése vezetéssel 
Indulás: október 27-én, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: aktív dolgozóknak 4.300 Ft, nyugdíjasoknak 3.800 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal 
több) 
 
November 7. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja, úti beszámolója Jordániáról 
 
November 10. csütörtök, 15 óra 
 A szekszárdi alsóvárosi temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjainak megtekintése 
Kaczián János ny. főlevéltáros, helytörténész vezetésével  
Találkozás: 15 órakor az alsóvárosi temető főbejáratánál. A részvétel ingyenes.  
 
November 21. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK PLUSSZ. Képek, filmek, események sorozat 
Lovas Csilla művészettörténész vezetése Garay Ákos születésének 150. évfordulója 
alkalmából rendezett Ló a lelke. Garay Ákos, a lovak és huszárok festője című időszaki 
kiállításban. Találkozás: 14 órakor a Vármegyeházi Kiállítás bejáratánál. (Szd., Béla tér 1.).  
 
 
November 24. csütörtök, 15 óra 
 A 2015 októberében megnyílt Tűzoltó Emlékhely megtekintése a szekszárdi Tűzoltó 
laktanyában Czövek Szabolcs tű. törzsőrmester, ötletgazda vezetésével. 
Találkozás: 15 órakor a Tűzoltóság bejáratánál (Szekszárd, Mikes u. 16-22.)  
A részvétel ingyenes.  
 



 
December 8. csütörtök, 16 óra 
 Évzáró zenés est a főiskola éttermében (bejárat a Mátyás király utca felől).  
Közreműködik a Tengelici Általános Iskola citerazenekara. Felkészítő tanár: Szabó József. 
Élőzene: Yukebox Band.  
Vacsora menü: rántott csirkecombfilé, fokhagymás sertéstarja, csiperke gomba szezámmagos 
bundában, párolt jázmin rizs, petrezselymes parázsburgonya, vegyes savanyúság; sacher torta 
szelet, egy pohár Törley pezsgő. Büfé működik, de lehet hozni italt. 
Kérjük, előre csomagolt tombolatárgyakat szíveskedjenek magukkal hozni. 
A vacsora önköltséges ára: 2.800 Ft (a fennmaradó összeget a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület          
                                                fizeti). Kívülállóknak 3.500 Ft 
 
December 12. hétfő, 14 óra 
 MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István klubtársunk zenés prezentációja, úti beszámolója Törökországról 
 
 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 
 

2015. december 15-én megalakult a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület. 
Az alakuló közgyűlés határozata alapján az éves tagdíj összege 1.000 Ft/fő. Amennyiben Ön 
is az Egyesület tagja szeretne lenni, kérjük, szíveskedjék a belépési nyilatkozatot kitölteni és 
a tagdíjat személyesen befizetni a múzeumban hétfőnként 8-12 és 13-16 óra között.  
  2016. évi programtervet a február 4-én megtartott taggyűlésén a tagság javaslata 
alapján állítottuk össze. Az éves programterv tájékoztató jellegű (a programváltozás jogát 
fenntartjuk!), a konkrét programokról félévente adunk, illetve küldünk pontos tájékoztatást 
egyesületi tagjainknak. 
 Az árral megjelölt programokra jelentkezni lehet a részvételi díj befizetésével a 
ROMCAR TRAVEL Utazási Irodákban hétfőtől péntekig 9-17 óra között (Szekszárd, 
Széchenyi u. 18-20. vagy Tolna, Bajcsy Zsilinszky u. 120.). Kérjük, hogy amennyiben 
telefonon jelentkezik a programokra, a részvételi díjat legfeljebb két héten belül szíveskedjék 
befizetni. Ezt követően a készpénzes befizetéseket részesítjük előnyben. A kirándulásokon az 
autóbusz ülőhelyeit a befizetések sorrendjében lehet elfoglalni.  
 A kirándulások, befizetések ügyében információt lehet kérni Sebestyén Andrea 
irodavezetőnél (ROMCAR TRAVEL) 74/510-367 vagy 06-20/411-4552 számokon, vagy 
andrea@romcar.hu e-mail címen. Egyéb, általános információ kérhető az alábbi 
telefonszámokon: 74/316-222, 21-es mellék (múzeum), 06-20/3912-412 (Andrásné).
 Élményekben és ismeretekben gazdag közös programot, kellemes időtöltést kívánunk 
a 2016. évre a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület tagjainak az Elnökség nevében: 
 
 
 
           Andrásné Marton Zsuzsa 
                                                                                                            SZME titkár 
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