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A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület (továbbiakban Egyesület) a
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubjának szervezeti átalakulásával
jött létre 2015 decemberében. Az új formátum rendkívül sikeresnek bizonyult, hiszen a
taglétszám 2017-ben 526 fő. A szervezet háttérintézménye a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum, az elnök és a titkár az intézmény munkatársa. Az Egyesület működésében
nagy segítséget jelent, hogy a múzeum ingyenesen biztosítja az előadásoknak,
vetítéseknek, fogadónapoknak helyet adó könyvtártermet. A technikai infrastruktúra
nagy része is helyben rendelkezésre áll: telefon, fénymásoló, számítógép, projektor,
fényképezőgép.
Az aktuális év programtervét január elején, az éves közgyűlésen a tagság
előzetes javaslata alapján állítottuk össze. Ennek nyomán, miután az egyesületi tagok
saját ötleteiket látták viszont a megvalósításban, meglehetősen nagy létszámmal vettek
részt a különböző programokon, különös tekintettel az előadásokra, vetített képes
élménybeszámolókra, hazai nevezetességek megismerését célzó honismereti
kirándulásokra. Programjainkat általában kéthetente csütörtökönként, valamint a hónap
első hétfői napján tartottuk. 2017-ben 43 programot szerveztünk.

Rendezvényeink formái:
• Előadások
• Helyi múzeumok, kiállítások megtekintése szakvezetéssel
• Magángyűjtemények, műterem látogatások, tematikus napok
• Múzeumi Mozaik. Képek, filmek, eseményeksorozat
• Kirándulások, esetenként színház- vagy koncertlátogatások
• Szekszárdi Borútvonal túra (évente egyszer)
• Zenés – táncos rendezvény (évente egyszer)
Különböző témákban hallhattunk, láthattunk vetítettképes előadást:

Január 26.
Hornok Istvánnény. tanár, egyesületi tag: A
 világ tetején. Kis-Tibetben jártam
Február 23.
Baka Zsuzsannany. tanár: K
 örutazás mórok és a hódító katolikusok Spanyolországán
Március 9.
A
 ndrásné Marton Zsuzsa S
 ZME titkár:B
 arangolás a „száz vulkán” szigetén Lanzarote
Március 30.
Zentai Andrásc. gimn. igazgató, SZME elnökhelyettes: F
 áraók nyomában a Nílus mentén
November 23.
Baka Zsuzsannany. tanár, egyesületi tag: D
 él-Franciaország a középkor szerelmeseinek

Elsősorban szintén az őszi, téli időszakban szerveztünk múzeumlátogatásokat,
helytörténeti vonatkozású emlékhelyeket kerestünk fel, melyeknek célja egy-egy
kiállítás, gyűjtemény, valamint emlékhely vezetéssel történő megismertetése volt.

Február 9.
Dr. Antoni Judit 
régész-néprajzkutató, a kiállítás rendezőjének vetített képes előadása 
A
sziklától a kőbaltáigcímmel, majd tárlatvezetés az időszaki kiállításban
Május 16.
Látogatás Tolna-Mözsön a 
Merczel-kertbe. Merczel György ny. kertészmérnök botanikus
2
kertjében 7000 m
-en 900 féle növény, írisz, nárcisz, tavirózsa, sziklakerti növények megtekintése
November 9.
Kaczián János ny. levéltári főtanácsos, helytörténész vezetésével a halottak napjához
kapcsolódvaa szekszárdi újvárosi temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjaitkerestük fel.

A rendezvényeken alkalmanként 60
–90 egyesületi tagunk vett részt.

Minden hónap első hétfőjén került megrendezésre a Múzeumi Mozaik. Képek,
filmek, eseményeksorozat.

Januárban és februárban 
Tóth Sándor elnökségi tag zenei aláfestéssel összeállított Visszatekintés. Az
SZME 2016. évi programjaicímű prezentációját tekintettük meg.
Márciusban Z
 entai Andráselnökhelyettes tartott beszámolót a 2016. júniusi montenegrói útról.
Áprilistól decemberig hét alkalommal 
Garamvölgyi István alapító tag zenés vetítettképes külföldi
élménybeszámolóin vettünk részt.
A 
Múzeumi Mozaik Plusz keretében a Vármegyeházi Kiállítást, a Babits Mihály Emlékházat és az
Irodalom Házát tekintettük meg 
Lovas Csilla irodalomtörténész, egyesületi tag, Rubányi Anita
múzeumpedagógus és 
Szűcs Zsuzsanna múzeumpedagógus, egyesületi tag vezetésével.
Szeptemberben az Obsitos című film került levetítésre Kindl Gábor
, a magyar közösségi játékfilm
producerének közreműködésével.

A legnépszerűbb és a legtöbb résztvevőt vonzó rendezvényeink a honismereti,
helytörténeti értékek megismerését célzó autóbuszos kirándulások voltak. 15
alkalommal szerveztünk kirándulást, háromszor több naposat. E programok során
közel negyven múzeumot, tájházat, templomot, kastélyt, várat, valamint nyolc
alkalommal természetvédelmi területet, nemzeti parkot látogattunk meg. A tervezettek
közül a nagy létszámra való tekintettel öt egynapos kirándulást megismételtünk, sőt a
Velencei-tó környékére háromszor mentünk. Augusztus végére szerveztünk kétnapos
kirándulást Szeged – Ópusztaszer – Makó – Hódmezővásárhely útvonalon, melyet
szintén megismételtünk, így összesen 21 kirándulásunk volt az évben. A tagság
kérésére két olyan kirándulást is beiktattunk, melynek célja elsősorban színház- és
koncertlátogatás volt. Budapesten a Madách Színházban néztük meg Az Operaház
fantomja című darabot, a Szent István Bazilikában Virágh András orgonakoncertjét, a
Zeneakadémián a Nemzeti Filharmonikusok koncertjét, majd a József Attila
Színházban a Balfácánt vacsorára című vígjátékot. A csoportokat Andrásné Marton
Zsuzsa titkár vezette, az ismételt utak közül az Agostyán – Majk – Csákberény és az
Agárd – Kápolnásnyék – Martonvásár - Tordas kirándulások második útjain Tóth
Sándorvezetőségi tag volt a kísérő.
2017-ben kétszer jártunk külföldön, júniusban öt napos szlovéniai, szeptemberben
négy napos Garda-tó környéki úton. E két külföldi utat a ROMCAR Utazási Iroda
szervezte az egyesületi tagok számára. A résztvevők száma alkalmanként 50
–57 fő
volt.
Szekszárd nemcsak történelmi város, hanem nemzetközileg ismert, híres
történelmi borvidék is egyben, a Borútvonal egy jelentős állomása. Idén augusztus
29-én a Vida Családi Borbirtokra és a Garay pincészetbe látogattunk. A résztvevők
száma 72 fő volt.
Az évzáró műsoros, vacsorával egybekötött estet a PTE KPVK Éttermében
rendeztük. Az ünnepi rendezvényen karácsonyi műsort adtak elő a Gyakorló Óvoda
nagycsoportosai. A jó hangulatról, élőzenéről ezúttal is a Yukebox Band
gondoskodott. A résztvevők több közel száz fő volt.
A tervezett rendezvényeken kívül lehetőséget biztosítottunk tagjainknak arra,
hogy – mint az Egyesület háttérintézménye – a múzeum kiállításnyitóin és egyéb
programjain is részt vegyenek, ezekre folyamatosan küldtünk meghívót. A múzeumi
nagyrendezvényeket, az alkalmakhoz, ünnepekhez kapcsolódó programokat szintén
látogatták tagjaink (pl. a Múzeumi esték, Vármegyeházi Esték és a Kedvenc témám –
Honismeret a múzeumban sorozatok előadásait, a Mészöly Miklós Emléknapot, a
Múzeumok Éjszakája és a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényeket,
könyvbemutatókat, Wosinsky Emléknapot, a Múzeumi tudományos délelőtt
előadásait, a Babits Mihály Emléknapot, a szekszárdi Liszt Ferenc Pedagógus Kórus
adventi hangversenyét, családi hétvége programot stb.).
Egyesületi tagjaink közül többen segítették a megyei múzeum munkáját. Június
24-én a Múzeumok Éjszakáján a megyei múzeumban, a Babits Emlékházban, az
Irodalom Házában és a Vármegyeházán egyesületi tagjaink közül az alábbiak vállaltak
önkéntes munkát (betűrendben): Badics Tiborné, Baka Ferencné, Baka Zsuzsanna,
Dr. Hankovszkyné Máté Mária, Illésné Kurucz Mária, Jobban Annett, Kalmár
Jánosné, Kazay Zoltánné,, Kincses Endréné, Koch Györgyné, Lencz Györgyné,
Losoncziné Zana Judit, Németh István, Nyakas Márta, Dr. Pogány Imréné,

Simon Ferencné, Sztrojiny Istvánné, Takács Ferencné, Tóth Ildikó, Tóth Józsefné
ésZaják Árpád.
Kirándulásainkat rendszerint fotókkal is megörökítjük, melyekből interneten
küldhető összeállítást készítenek Balla Zoltán, Garamvölgyi István és Istvánné,
Kovács Lajosné, Tóth Sándor és Zalakovicsné Kovács Klára egyesületi tagjaink.
Így virtuálisan azok is részesei lehetnek egy-egy programnak, akik nem tudtak részt
venni rajta.
Az Egyesület rendezvényeinek szervezésében idei évben is többen segítettek.
Ezúton köszönjük közösség érdekében végzett önkéntes munkájukat, különös
tekintettel T
 akács Ferencné
, az Egyesület pénztárosának tevékenységére.
Programjainkról havonta küldtük az aktuális információt a helyi hírközlési
szervekhez, melyek ezekről alkalmanként hírt adtak (Tolnai Népújság, Szekszárdi
Vasárnap, Antritt Rádió, Tolnatáj Televízió stb.). A sajtómegjelenések másolatait
archívumunkban megőrizzük.
Létrehoztuk az SZME tagok internetes címjegyzékét, ezzel is csökkentve a
posta-, papír-, fénymásolási költséget. Az internetes hozzáféréssel rendelkező tagjaink
száma közel 400 fő.
Az Egyesület pénzügyi elszámolását Lippertné Kófiás Zsuzsanna könyvelő,
alapító tagunk végzi, aki az egyesület pénzügyi beszámolójának elkészítéséről is
gondoskodik.
Együttműködő partnerünk a ROMCAR Utazási Iroda, amely a kirándulások
pénzügyi lebonyolítását vállalta.
Szekszárd, 2017. december 5.
Andrásné Marton Zsuzsa
SZME titkár

