
 

 
 
 

2022. évi programterv 
 
Január 10. hétfő, 13.30 óra 
Éves közgyűlés: beszámoló a 2021. évről és a 2022. évi programterv összeállítása 
 
Január 17. hétfő, 14 óra 
Tóth Sándor zenés videója Múltidéző címmel 
 
Január 31. hétfő, 14 óra 
Dr. Kápolnás Mária Képek és technikák. A fényképezés első száz éve című előadása, majd a Látványtár 
technikatörténeti kiállításának megtekintése vezetéssel 
 
Február 14. hétfő, 14 óra 
Tóth Sándor zenés videója Múltidéző II. címmel 
 
Február 28. hétfő, 14 óra 
Andrásné Marton Zsuzsa Szabadidő - Élmény – Szórakozva tanulás. A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület 
és jogelődje, a TKME Szekszárdi Klubja, mint a múzeum aktív felnőtt közössége című előadása 
 
Március 7. hétfő, 14 óra 
Tóth Sándor zenés videója Múltidéző III. címmel 
 
Március 21. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Albánia legszebb vidékein címmel 
 
Április 11. hétfő, 14 óra 
Andrásné Marton Zsuzsa vetítéses élménybeszámolója Korfu, a legzöldebb görög sziget címmel 
 
Április 25. hétfő, 14 óra  
Fáncsy István A családfa készítés gyakorlata és típusai. A németkéri Reich család leszármazás „fája” című 
előadása, majd műhelybeszélgetés a családfa készítésről 
   
Május 9. hétfő, 14 óra 
Dr. Kápolnás Mária előadása a Frigyes főherceg-féle pavilonról 
 
Május 23. hétfő,  óra 
Kirándulás Pörbölyre: Frigyes főherceg egykori pavilonjának megtekintése; kisvonatozás Lassiig, 
tanösvény megtekintése vezetéssel; kiállítás megtekintése Pörbölyön. Utazás: vonattal 
 
Június 13. hétfő, 13, 14és 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.)  
 



Augusztus 22. hétfő 
A Szekszárdi Borútvonal újabb állomása. Látogatás az Tringa pincészetben: borkóstoló, zsíroskenyér (vagy 
a Prantner Pincében) 
 
Szeptember 12. hétfő, 13.28 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 13.28 órakor Decsre induló helyközi járattal. 
A belépődíj összesen 1.100 Ft, melyet a helyszínen kell fizetni. Visszafelé 15.55 órakor jövünk. 
A gyűjtemény befogadóképességére való tekintettel részvételi szándékukat kérem, előre jelezzék! 
 
Szeptember 26. hétfő 14 óra 
Szekszárdi szobrok, épületdíszek nyomában. Városnéző séta a belvárosban Lovas Csilla művészettörténész 
vezetésével 
 
Október 10. hétfő, 14 óra 
A Tér-Kép-Lap bővített anyaga, majd műhelybeszélgetés. Bemutatják és a műhelymunkát vezetik Lovas 
Csilla és Ivánné Mácsai Éva muzeológusok. 
 
Október 24. hétfő, 14 óra  
Rodolfo című időszaki kiállítás megtekintése vezetéssel a Wosinsky Mór Múzeumban, majd Kovács József 
múzeumpedagógus bűvészkedik. 
 
November 7. hétfő, 14 óra 
Magángyűjteményben lévő Mattioni Eszter festményeiből és hímesköveiből nyíló időszaki kiállítás 
megtekintése a Vármegyeházán. Tárlatvezetést tart Lovas Csilla művészettörténész. 
 
November 21. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Kolostorok és rózsák földjén Bulgáriában címmel 
 
December 8. csütörtök, 16.30 óra 
Évzáró műsoros, zenés est vacsorával a főiskola éttermében. 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 8-16 óra között. Befizetési határidő: március 31. 
 A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 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/

