
 

 
 
 

2020. évi programterve 
 
Január 9. csütörtök, 14 óra 
Közgyűlés: beszámoló a 2019. évről és a 2020. évi programterv összeállítása 
 
Január 13. hétfő, 14 óra 
Visszatekintés. Az SZME 2019. I. félévi hazai programjai. Tóth Sándor zenés videója 
 
Január 27. hétfő, 14 óra 
Dr. Méry Éva előadása Ablak Európa felé - Szentpétervár címmel 
 
Február 10. hétfő, 14 óra 
Visszatekintés. Az SZME 2019. II. félévi hazai programjai. Tóth Sándor zenés videója 
 
Február 24. hétfő, 14 óra 
Dr. Kápolnás Mária előadása Marokkó, az iszlám csodaországa címmel 
 
Március 9.  hétfő, 14 óra 
Visszatekintés. Az SZME külföldi kirándulásai. Tóth Sándor zenés videója 
 
Március 16. hétfő, 14 óra 
Adorjáni Endre szobrászművész és Josef Hasenöhrl képzőművész közös kiállítása a Vármegyeházán  
 
Március 23. hétfő, 14 óra 
Zentai András SZME elnökhelyettes vetítéses előadása Skandináv mozaikok címmel 
 
Április 6. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Mongólia és a Bajkál-tó csodás vidékein címmel  
 
Április 20. hétfő, 13, 14 és 15 óra  
Látogatás Bakó Ernő népi iparművész műhelyében és Néprajzi Magángyűjteményében. 
A művész egyszerre legfeljebb 20 főt tud fogadni otthonában, így három turnusban szervezzük a látogatást, 
13, 14 és 15 órai kezdéssel. Kérjük, szíveskedjenek előre jelezni, hogy hány órára szeretnének jönni! 
Találkozás: a fent jelzett időpontok előtt néhány perccel a művész lakóházánál (Szekszárd, Táncsics u. 6.)  
   
Május 4. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István alapító tag zenés, vetítéses előadása Irán, a mesés Perzsia címmel  
 
Május 25. hétfő, 14 óra 
Tér – mozgás – játék. Konok Tamás képzőművész és Vásárhelyi Tamás kiállítása a Vármegyeházán 
 
Június 8. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Dél-Korea: tradíciók és modern városok címmel 
 
Június 15. hétfő, 14.22 óra 
Látogatás a decsi Babamúzeumban, Farkasné Pál Bözsi magángyűjteményében (Decs, Kossuth L. u. 8.) és a 
Sárközi Tájházban (Decs, Kossuth Lajos u. 34.) 
Utazás: az autóbusz pályaudvarról 14.22 órakor Decsre induló helyközi járattal. 
A belépődíj összesen 1.100 Ft, melyet a helyszínen kell fizetni. Vissza 17.44 órakor jövünk. 
A gyűjtemények befogadóképességére való tekintettel részvételi szándékukat kérem, előre jelezzék! 



 
Augusztus 24. hétfő 
A Szekszárdi Borútvonal újabb állomása: látogatás a Takler pincészetben: estebéd, borkóstoló 
 
Szeptember 7. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Kanadán keresztül kelettől nyugatig címmel  
 
Szeptember 14. hétfő, 14 óra 
Művészcsaládok Tolna megyében című időszaki tárlat megtekintése a Vármegyeházi Kiállításon 
 
Szeptember 21. hétfő, 12.15 óra 
Gyalogtúra Szálkáról Grábócra (kb. 3 km), a szerb ortodox templom és kolostor megtekintése, séta a 
kilátóhoz, majd gyalog visszasétálunk a dombokon át Szálkára (innen 16.21-kor indul a busz Szekszárdra).  
Utazás: a pályaudvarról 12.15 órakor Szálkára induló helyközi járattal 
A belépődíjat a helyszínen kell fizetni, várhatóan 500 Ft lesz. 
 
Október 5. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Az aranypagodák országában – Burma címmel  
 
Október 19. hétfő, 14 óra  
Az alsóvárosi temetőben nyugvó jeles személyiségek sírjainak felkeresése 
 
November 2. hétfő, 14 óra  
Garamvölgyi István előadása Az USA legendás nemzeti parkjai címmel  
 
November 16. hétfő, 14 óra 
Az Apponyiak 200 éve című időszaki kiállítás megtekintése a múzeum főépületében 
 
November 30. hétfő, 14 óra 
Egy kisváros a századfordulón című kiállítás megtekintése a múzeum főépületében 
 
December 3. csütörtök, 16.30 óra 
Évzáró műsoros, zenés est vacsorával a főiskola éttermében. A zenét a Yukebox Band szolgáltatja. Kérjük, 
hozzanak előre csomagolt tombolatárgyakat. Lehet hozni italt, süteményt. Költség, egyebek: szervezés alatt. 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK: 
 
 Az egyesületi tagok éves tagsági díja 1.000 Ft/fő/év, melyet a múzeumban lehet befizetni 
hétfőnként 8-12 és 13-16 óra között. Befizetési határidő március 31. 
 2020-tól Egyesületünk nem szervez egész napos kirándulásokat, a jövőben ennek teljes 
lebonyolítását a ROMCAR Utazási Iroda végzi. Az általuk szervezett kirándulásokról szóló információt 
2020. február közepén még én küldöm ki az Egyesület tagjainak a szokásos módon a meglévő 
címlistára. Az I. féléves kirándulások első befizetési napja február 17-én, hétfőn lesz a múzeumban. 
Akik a kirándulásokon részt kívánnak venni, kérjük, jelentkezéskor adják meg elérhetőségeiket (e-
mail cím, telefonszám), mert ezt követően közvetlenül a ROMCAR Iroda tájékoztatja majd a kirándulni 
vágyó utastársakat. 
 Az Egyesület éves programjai, beszámoló, belépési nyilatkozat, rendezvényeken készült fotók 
megtekinthetők a Wosinsky Mór Megyei Múzeum honlapján: www.wmmm.hu a „Programok” — 
„Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület” menüpont alatt. 
 

Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására.  
Adószámunk: 18737761-1-17 
Felajánlását előre is köszönjük! 

 
Élményekben és ismeretekben gazdag újévet kívánok egyesületünk tagjainak a vezetőség nevében: 

  
           Andrásné Marton Zsuzsa s.k. 
                                                                                                               SZME titkár 

http://www.wmmm.hu/

