BESZÁMOLÓ
a Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület
2018. évi munkájáról
A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület 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 múzeum segítségét Egyesületünk
nagyvonalúan köszönte meg azzal, hogy 250.000 Ft-tal támogatta egy, az 1860-as évekből
származó ruhaderék restaurálását. A taglétszám dinamikusan nő, 2018-ban 559 fő.
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. 2018-ban 53
programot szerveztünk.
Rendezvényeink formái:
• Előadások
• Helyi múzeumok, kiállítások megtekintése szakvezetéssel
• Magángyűjtemények, műterem látogatások, tematikus napok
• Múzeumi Mozaik. Képek, filmek, események sorozat
• Kirándulások, esetenként színház- vagy koncertlátogatások
• Szekszárdi Borútvonal túra (évente egyszer)
• Zenés – táncos rendezvény (évente egyszer)
Különböző témákban hallhattunk, láthattunk vetítettképes előadást:
Január 25.
Hornok Istvánné ny. tanár, egyesületi tag: Iráni séták
Február 8.
Zentai András c. gimn. igazgató, SZME elnökhelyettes: Törökország természeti és épített csodái I.
Február 22.
Zentai András c. gimn. igazgató, SZME elnökhelyettes: Törökország természeti és épített csodái II.
Március 8

Borsós István tárogatós: A tárogató története címmel előadás és hangszeres bemutató
Március 22.
Dr. Méry Éva ny. igazgató, elnökségi tag: Lengyel királyi városok
Május 14.
Andrásné Marton Zsuzsa SZME titkár: Madeira, az örök tavasz szigete

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.
Március 19.
Bazsonyi Arany festőművész alkotásai, Bazsonyi 90 című jubileumi időszaki tárlat megtekintése a
Vármegyeházi Kiállításban Lovas Csilla muzeológus, egyesületi tag vezetésével
Március 26.

Vajnai János ny. tanár, festőművész tárlatának megtekintése Zentai András c. gimnáziumi igazgató,
SZME elnökhelyettes vezetésével a Garay János Gimnázium folyosógalériáján
Június 4.
Kulturális párhuzamok. A sárközi és a koszovói hímzések című időszaki kiállítás megtekintése Fuksz
Márta néprajzkutató, a tárlat rendezőjének vezetésével a Vármegyeházi Kiállításban
Október 1.
A Háborútól háborúig. Képes várostörténet című új időszaki tárlat megtekintése Dr. Gaál
Zsuzsanna, a kiállítás rendezője, egyesületi elnök vezetésével a múzeum központi épületében
November 9.
Látogatás a szekszárdi volt izraelita temetőben Kaczián János ny. levéltári főtanácsos vezetésével
November 22.
A Babits Mihály Emlékház, valamint az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház megtekintése
Lovas Csilla irodalomtörténész, egyesületi tag vezetésével

Minden hónap első hétfőjén került megrendezésre a Múzeumi Mozaik. Képek, filmek,
események sorozat. Januárban, márciusban és áprilisban Tóth Sándor elnökségi tag zenei
aláfestéssel összeállított Visszatekintés. Az SZME 2018. évi programjai I-IV. zenés videóit
néztük meg. Februártól decemberig hét alkalommal Garamvölgyi István alapító tag zenés
vetítettképes külföldi élménybeszámolóin vettünk részt.
A legnépszerűbb és a legtöbb résztvevőt vonzó rendezvényeink a honismereti,
helytörténeti értékek megismerését célzó autóbuszos kirándulások voltak. 13 alkalommal
szerveztünk kirándulást, ebből egy háromnaposat. A tervezettek közül – az Egyesület
létszámára és a nagy érdeklődésre való tekintettel – szinte valamennyi egynapos kirándulást
még egy időpontban indítottunk, sőt a somogyi és a Fejér megyei kastélytúra programot
háromszor, a muravidéki utat négyszer szerveztük. Augusztus végén Sárospatakra és
környékére látogattunk. E programok során számos múzeumot, tájházat, templomot, kastélyt,
várat, természetvédelmi területet, nemzeti parkot látogattunk meg. A tagság kérésére két olyan
kirándulást is beiktattunk, melynek célja elsősorban színházlátogatás volt. Budapesten a
Játékszínben a Legyen a feleségem! vígjátékot, a Madách Színházban az Anna Karenina című
darabot néztük meg. A csoportokat Andrásné Marton Zsuzsa titkár vezette, az ismételt utak
közül a Nyugat-mecseki második, a somogyi, a Fejér megyei és muravidéki kirándulások
harmadik útjain Tóth Sándor vezetőségi tag volt a kísérő. 2018-ban háromszor jártunk
külföldön, júniusban és augusztusban Dél-Tirolban, szeptemberben Dalmáciában, melyeket a
ROMCAR Utazási Iroda szervezett az egyesületi tagok számára. Így az évben összesen 27
kiránduláson vettek részt egyesületi tagjaink. 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 28-án a Sárosdi
Pincészetbe látogattunk. A résztvevők száma 51 fő volt.
Az évzáró műsoros, vacsorával egybekötött estet a főiskola éttermében rendeztük. Az
ünnepi rendezvény nyitóműsorát a Gemenc TáncSport Egyesület növendékei adták. A jó
hangulatról, élőzenéről ezúttal is a Yukebox Band gondoskodott.
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 rendezvényeket, 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 nagyrendezvényeket, könyvbemutatókat, Wosinsky Emléknapot, a múzeumi
tudományos délelőtt előadásait, a Babits Mihály Emléknapot, családi hétvége programot stb.).
Egyesületi tagjaink közül többen segítették a megyei múzeum munkáját. Június 23-án
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, Berthold Józsefné, Budainé Horváth Mária, Csató
Károly és Károlyné, Demkóné Deli Anna, Illésné Kurucz Mária, Horváth Miklós,
Jobban Annett, Kalmár Jánosné, Kazay Zoltánné, Keszthelyiné Vajda Mária, Kincses
Endréné, Kiss Gáborné, Lencz Györgyné, Dr. Méry Éva, Nyakas Márta, Palotás Lajos
és Lajosné, Dr. Pogány Imréné, Régi Ágnes, Schmidt Márta, Schneider Mihály és
Mihályné, Simon Ferencné, Steinerné Góra Aranka, Szigeti Julianna, Takács Ferencné,
Tóth Ildikó, Tóth Józsefné és Tusa Anna. Támogatóként segített: Bárczy Levente (Bárczy
Örsné tagtársunk fia).
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 Takács
Ferencné, az Egyesület pénztárosának tevékenységére.
Programjainkról havonta küldtük az aktuális információt a helyi hírközlési szervekhez,
melyek ezekről alkalmanként hírt adtak. A sajtómegjelenések másolatait archívumunkban
megőrizzük.
Létrehoztuk az SZME tagok internetes címjegyzékét, ezzel is csökkentve a posta-,
papír-, fénymásolási költséget.
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 és a
költséggel járó programjaink pénzügyi lebonyolítását vállalta.
Andrásné Marton Zsuzsa
SZME titkár

