
 

 
 

2018. évi programterv 
 
 

 
Január 11. csütörtök, 14 óra 

Éves közgyűlés: beszámoló; a 2018. évi programterv összeállítása 
 

Január 15. hétfő, 14 óra 
MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 

Visszatekintés. Az SZME 2017. I. félévi hazai programjai. Tóth Sándor vezetőségi tag videója 
 
Január 25. csütörtök, 14 óra 

 Hornok Istvánné Edit ny. tanár, egyesületi tag vetítettképes előadása Iráni séták címmel 
 
Január 29. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat. 
Visszatekintés. Az SZME 2017. II. félévi hazai programjai. Tóth Sándor vezetőségi tag videója 
 
Február 5. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat. 
Garamvölgyi István alapító tag úti beszámolója Indonézia, a mesés szigetvilág címmel 
 
Február 8. csütörtök, 14 óra 

Zentai András címzetes gimnáziumi igazgató, SZME elnökhelyettes vetítéses előadása:         
Törökország természeti és épített csodái. I. rész  
 
Február 19. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat. 
Garamvölgyi István alapító tag előadása Ciprus, a szépség és a szerelem szigete címmel 
 
Február 22. csütörtök, 14 óra 

Zentai András címzetes gimnáziumi igazgató, SZME elnökhelyettes vetítéses előadása:         
Törökország természeti és épített csodái. II. rész  
 
Március 5.  hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Visszatekintés. Az SZME kirándulása a Garda-tó környékén. Tóth Sándor vezetőségi tag videója 
 
Március 8. csütörtök, 14 óra 

A tárogató története címmel előadást és hangszeres bemutatót tart Borsós István tárogatós.            
Helyszíne a múzeum könyvtárterme.  

 



 
 
Március 19. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Bazsonyi Arany festőművész alkotásai, Bazsonyi 90 című jubileumi időszaki tárlat megtekintése a            
Vármegyeházi Kiállításban Lovas Csilla muzeológus, egyesületi tagunk vezetésével (Szd., Béla tér 1.) 
 
Március 22. csütörtök, 14 óra 

Dr. Méry Éva ny. igazgató, elnökségi tagunk előadása: Lengyel királyi városok címmel 
 
Április 9. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Emlékképek Szlovéniából. Tóth Sándor elnökségi tag zenés videója 
 
Április 12. csütörtök és 17. kedd, 7 óra (2-szer megyünk!) 

A Nyugat-Mecsek gyöngyszemei. Kirándulás Abaligetre (cseppkőbarlang, Denevérmúzeum, séta a         
tó körül), és Orfűre (Malommúzeum, Orfűi Tájház és Kemencés udvar, benne ebéd: tárkonyos raguleves,              
medvehagymás és édes lepény, szörp vagy bor; Medvehagymaház megtekintése, majd kb. egy órás             
gyalogtúra helyi vezetővel) és Mánfára (Árpád-kori, román stílusú templom a Melegmányi-völgyben) 
Indulás: mindkét időpontban 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak 6.900 Ft, nyugdíjasoknak 6.600 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Április 23. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat. 
Garamvölgyi István alapító tag úti beszámolója Alaszka, az óriások vadonja címmel 
 
Április 10.  kedd, 19. csütörtök és 26. csütörtök, 7 óra (3-szor megyünk!) 

Somogyi barangolások. Kirándulás Somogyvár (Történelmi emlékhely) – Somogyvámos        
(Krisna-völgy, benne ebéd) – Kaposvár, Deseda-tó (Fekete István Látogatóközpont, séta az           
arborétumban) 
Indulás: mindhárom időpontban 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: dolgozóknak 8.700 Ft, nyugdíjasoknak 7.500 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 

 
Április 5. csütörtök, május 8. kedd és május 10. csütörtök, 7 óra (3-szor megyünk!) 

Fejér megyei kastélytúra. Kirándulás Lovasberénybe (Cziráky kastély), Fehérvárcsurgóra        
(Károlyi kastély), Mórra (Lamberg kastély), hazafelé rövid pihenő Bikácson (Dél-Mezőföldi Tájvédelmi           
körzetben séta az Ökör-hegyen, az árvalányhajmezőn) 
Indulás: mindhárom időpontban 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: 4.500 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több)  
 
Május 14. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Madeira, az örök tavasz szigete. Andrásné Marton Zsuzsa vetítettképes élménybeszámolója 
 
Április 24. kedd, május 15. kedd, 17. csütörtök és 24. csütörtök, 6 óra (4-szer megyünk!) 

Muravidéki séták. Kirándulás a szlovéniai Lendvára (Színház és Hangversenyterem, Zsinagóga,          
Vár, Vinárium Lendva kilátótorny, Szent Katalin plébániatemplom megtekintése helyi idegenvezetővel)          
és Dobronakra (Trópusi kert, Közép-Európa egyetlen orchidea farmja; séta a gyógyító energiákkal            
rendelkező Bakonaki-tó körül a Szent Vid kápolnáig és a Vid forrásig) 
Indulás: mindhárom időpontban 6 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: 5.200 Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) + belépőkre kb. 14 Euro (a buszon szedjük össze) 
Érvényes útlevelet vagy kártyás személyi igazolványt mindenki hozzon magával! 
 



Június 4. hétfő, 14 óra 
MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 

Kulturális párhuzamok. A sárközi és a koszovói hímzések című időszaki kiállítás megtekintése Fuksz             
Márta néprajzkutató, a tárlat rendezőjének vezetésével a Vármegyeházi Kiállításban (Szd., Béla tér 1.) 
 
Május 31–jún. 3. (csüt. – vasárnap) és aug. 17-20. (péntek – hétfő) 5 óra (2-szer megyünk!) 

Kirándulás Dél-Tirolba és Bajorországba (ROMCAR Utazási Iroda szervezi) 
Költség: 79.900 Ft + biztosítás 2.080 Ft, belépőkre kb. 48 Euro (Részletes program külön lapon) 
Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány szükséges. 
 
Július 4-8. (szerda – vasárnap), hajnali 5 óra (5 napos!) 

Kirándulás a Bánságba és az Al-Dunára helyi idegenvezetővel (kolozsvári utazási iroda).           
Félpanziós ellátás: reggeli, vacsora. Szállás: két éjszaka Herkulesfürdőn a Hotel Magic ***-os panzióban,             
két éjszaka Csernakeresztúron, falusi turizmus, két ágyas szobákban. 1. nap: Temesvár – Buziásfürdő –              
Porta Orientális 2. nap: Orsola – Hajózás az Al-Dunán – Herkulesfürdő 3. nap: Isten-hídja – Tismana                
kolostor – Zsilvásár – Őraljaboldogfalva 4. nap: Vajdahunyad – Demsus – Malomvíz patak völgyében              
piknik – Kolc vára 5. nap: Déva – Marosillye – Máriaradna – Arad  – Szekszárd 
Indulás: július 4-én, szerdán hajnali 5 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: 59.900 Ft + biztosítás 2.600 Ft (520 Ft/nap). Részletes program külön lapon. 
Belépőkre aktív dolgozóknak kb. 55 RON, nyugdíjasoknak 33 RON, melyet a buszon szedünk össze. 
Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány szükséges. 
 
Augusztus 28. kedd, 15 óra 

A Szekszárdi Borútvonal újabb állomása: látogatás a Ribling vagy Sárosdy pincészetben  
 
Augusztus 29-31. szerda - péntek, 6 óra (3 napos!) 

Kirándulás Sárospatakra és környékére 
Indulás: augusztus 29-én, szerdán 6 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség: Ft (kívülállóknak 2.000 Ft-tal több) 
 
Szeptember 3. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István alapító tag előadása Izland, a gejzírek birodalma címmel (szervezés alatt) 
 
Szeptember 6-9. csütörtök – vasárnap, 6 óra (4 napos!) 

Kirándulás Dalmáciába (ROMCAR Utazási iroda szervezi) 
Költség: 63.900 Ft + biztosítás 2.080 Ft, belépőkre kb. 90 HRK és 30 Euro (Részletes program külön) 
Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány szükséges. 
 
Szeptember 13. csütörtök, 6.30 óra 

Tisza-tavi természeti kincsek. Kirándulás Poroszlóra: a Tisza-tavi Ökocentrum megtekintése,         
vízisétány, motorcsónak túra 
Indulás: szeptember 13-án, csütörtökön 6.30 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:   Ft, (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Szeptember 27. csütörtök, 7 óra 

Kirándulás Szarvasra (Szárazmalom megtekintése, arborétum, benne Mini-Magyarország, hajózás        
a Holt-Körösön), Szentesre (Koszta József Múzeum, Fényirda, Péter Pál Emlékház megtekintése)           
Indulás: szeptember 27-én, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:  Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Október 1. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 



 
Október 11. csütörtök, 7 óra 

Kirándulás Szentendrére, Dobogókőre, gyalogtúra a Dera-szurdokban  
Indulás: október 11-én, csütörtökön 7 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:  Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Október 25. csütörtök, 8 óra 

Kirándulás Nagydorogra (Kalap- és Sipkamúzeum), Rácegresre Illyés Gyula Iskola-kápolna         
Múzeum), Simontornyára (Vármúzeum), Ozorára (Pipo Vár), hazafelé vacsora Harcon a Véndiófa           
Étteremben 
Indulás: október 25-én, csütörtökön 8 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:  Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
Október 30. kedd, 8.30 óra 

Nagyszülők – unokák kirándulása az őszi szünetben Patcára, a Katica-tanyára 
Indulás: október 30-án, kedden 8.30 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:  Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
 
November 5. hétfő, 14 óra  

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István előadása Jamaica, a Karib-tenger gyöngyszeme címmel (egyeztetés alatt) 
 
November 8. csütörtök, 14 óra 
           Látogatás a szekszárdi volt izraelita temetőben Kaczián János ny. levéltári főtanácsos vezetésével 
Találkozás: 14 órakor a Mátyás király utca ? sz. alatt. 
 
November 22. csütörtök, 14 óra 

A Babits Mihály Emlékház, valamint az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház             
megtekintése Lovas Csilla irodalomtörténész, egyesületi tagunk vezetésével 
Találkozás: 14 órakor a Babits Emlékház udvarán (Szekszárd, Babits u. 15.) 
 
November 30. péntek, 8 óra 

Adventi készülődés Kecelen. A XXXII Flóra Virágfesztivál és XVI. Keceli Országos Fazekas            
Kiállítás megtekintése, kézműves termékek vásárlása; hazafelé Nemesnádudvaron pincesor, borkóstoló 
Indulás: november 30-án, pénteken 8 órakor a volt Gemenc Szálló mögötti parkolóból 
Költség:  Ft (kívülállóknak 1.000 Ft-tal több) 
  
December 3. hétfő, 14 óra 

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, események sorozat 
Garamvölgyi István alapító tag úti beszámolója Az „oroszlánkölykök” nyomában. Macedónia,          
Görögország, Albánia címmel  
 
December 6. csütörtök, 16.30 óra 

Évzáró műsoros, zenés est vacsorával a főiskola éttermében 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 
 

Az éves tagdíj összege 1.000 Ft/fő. Amennyiben tagsági díját még nem fizette be, kérjük,              
szíveskedjék személyesen befizetni a múzeumban hétfőnként 8-12 és 13-16 óra között.  

2018. évi programtervet a január 11-én megtartott közgyűlésén 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            
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 rendezni, ezt követően a készpénzes kifizetéseket részesítjük            
előnyben. A kirándulásokon az autóbusz ülőhelyeit a befizetések sorrendjében lehet elfoglalni.  

A kirándulások, befizetések ügyében információt lehet kérni a ROMCAR Utazási Irodában a            
74/510-367 vagy számon, vagy Rohr Anikótól 20/411-4552 mobilon és az office@romcar.hu e-mail            
címen. Egyéb, általános információ kérhető az alábbi telefonszámokon: 74/316-222, 21-es melléken,           
20/3912-412 mobilszámon vagy anzsu@wmmm.hu e-mail címen (Andrásné). 

Élményekben és ismeretekben gazdag közös programot, kellemes időtöltést kívánunk a 2018. évre            
a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület tagjainak az Elnökség nevében: 
 
 

   Andrásné Marton Zsuzsa 
                                                                                                             SZME titkár 
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