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A Szekszárdi Múzeumbarát Egyesület háttérintézménye a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2020. 
október 30-ig, nyugdíjba vonulásukig az elnök és a titkár az intézmény munkatársa volt. 2021-től a 
megválasztott új elnök szintén a múzeum munkatársa. Az Egyesület működésében folyamatosan nagy 
segítséget jelent, hogy a múzeum ingyenesen biztosítja az előadásoknak, vetítéseknek, fogadónapoknak 
helyet adó könyvtártermet.  

 
 Az Egyesület vezető tisztségviselőinek mandátuma 2020. december 15-én lejárt. A tisztújító 
közgyűlés időpontját 2020. november 25-re írtuk ki, amit azonban a Covid-19 vírushelyzetre való tekintettel 
vissza kellett mondanunk, el kellett halasztanunk. Csak fél évvel később, 2021. június 14-én tarthattuk a 
tisztújító közgyűlést, melynek helyszíne a Művészetek Háza volt. A megválasztott új vezetőségi tagok: 
elnök Lovas Csilla, elnökhelyettes Tóth Sándor, titkár Andrásné Marton Zsuzsanna, pénztáros Takács 
Ferencné, elnökségi tag Renkecz Kornélia. A Felügyelőbizottság elnöke Viliminé Dr. Kápolnás Mária, 
tagok: Garamvölgyi Istvánné és Szommer Imréné. 

 
Programjainkat kéthetente hétfőnként terveztük, a koronavírus járvány miatt azonban 2021-ben 

mindössze 10 programunk volt (januártól májusig nem tarthattunk rendezvényt, a decemberi évzáró estet is 
visszamondtuk). Vezetőségi megbeszélést egy alkalommal, november 22-én tartottunk. 

Az Egyesület taglétszáma az előző évihez képest csökkent, 2021-ben 407 fő volt. Nagy 
valószínűséggel ez egyrészt a COVID-19-nek tudható be – hiszen 2020. november 11-től 2021. május 1-ig 
háttérintézményünk, a múzeum is zárva volt, nem tarthattunk semmiféle közösségi programot –, másrészt a 
megváltozott működésnek, miszerint 2020-tól az Egyesület nem szervez belföldi kirándulásokat. 
 

Az Egyesület, megalakulásától kezdve, minden évben támogatja a múzeum gyűjteményében lévő, 
egy-egy műtárgy restaurálását vagy tárgy vásárlását. A 2021. évi tisztújító közgyűlésen egy kontypántlikás 
főkötő teljes rekonstrukciójára 150.000 Ft támogatást szavaztak meg a résztvevők, ami azonban a megbízott 
objektív elfoglaltságára való tekintettel adott évben mégsem valósult meg, így a felajánlást áttesszük 2022-
re. 

Egyesületünk 2019. január 1-jétől jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására. 2021-ben a 
beérkezett összeg 101.835 Ft volt. A felajánlást Dr. Németh Pálné Parragh Julianna, a Népművészet Mestere 
által készített két darab sárközi párnahímzés megvásárlására fordítottuk, melyet a megyei múzeum néprajzi 
gyűjteményének ajándékoztunk.  

 
Az Egyesület tagjai közül többen ajándékoztak a múzeumnak régi személyes tárgyakat, családi 

hagyatékot, mellyel hozzájárultak a múzeum tárgyi gyűjteményének gyarapításához (pl. fényképek, 
használati tárgyak, hímzések stb.), ezzel is erősítve az Alapszabályban megfogalmazott célfeladatot, 
miszerint „elősegítik a megye történelmi feltárását, a pusztuló tárgyi és írásos dokumentumok megmentését, 
közreadását”. 
 
 
Rendezvényeink formái: 

• Előadások, könyvbemutatók, élménybeszámolók 
• Helyi múzeumok, kiállítások megtekintése szakvezetéssel 
• Magángyűjtemények, műterem-látogatások, tematikus napok 
• Szekszárdi Borútvonal túra (évente egyszer) 
• Zenés – táncos rendezvény (évente egyszer) 

 
 
 



Az alábbi előadásokat, könyvbemutatót tartottuk: 
 
Szeptember 27. hétfő, 14 óra 
Fáncsy István egyesületi tagunk Fáncsy Rezső élete, rokonsága, levelei, emlékkönyve és németkéri képek 
című magánkiadású könyvének bemutatója 
 
Október 11. hétfő, 14 óra 
Tóth Sándor elnökhelyettes zenés videója Cseh világörökségek és a száztornyú Prága címmel 
 
Október 25. hétfő, 14 óra  
Zentai András c. gimnáziumi igazgató vetítéses előadása Skandináv mozaikok címmel 
 
November 8. hétfő, 14 óra  
Dr. Kápolnás Mária ny. történész előadása Autóval Szardíniára címmel 
 
November 22. hétfő, 14 óra 
Garamvölgyi István előadása Pakisztáni időutazás címmel 
 

Egy alkalommal terveztünk helytörténeti bejárótúrát: szeptember 13-án a Porkoláb-völgyben 
megépült Mészöly tanyához látogattunk. A kiállítást Lovas Csilla, az Egyesület elnöke, irodalomtörténész 
mutatta be a közel hatvan résztvevőnek. 

 
 Elsősorban az őszi, téli időszakban szervezünk múzeumlátogatásokat, helytörténeti vonatkozású 
emlékhelyeket keresünk fel, melyeknek célja egy-egy kiállítás, gyűjtemény valamint emlékhely vezetéssel 
történő megismertetése, a helyi értékek megóvása. Még 2020. november végére terveztük a múzeum 
főépületében lévő helytörténeti kiállítás megtekintését, amit a vírushelyzet miatt voltunk kénytelenek 
lemondani, így 2021-re tettük át: 
 
Május 31. hétfő, 14 óra 
Megelevenedett képek. Egy kisváros a századfordulón című helytörténeti kiállítás megtekintése a múzeum 
főépületében Andrásné Marton Zsuzsanna titkár, ny. múzeumpedagógus vezetésével  
 
December 2. csütörtök, 15 óra 
A tervezett programokon kívül a Mészöly 100 jubileumi rendezvény sorozathoz kapcsolódva Mészöly 
Miklós novelláiból idézett irodalmi felolvasó esten vettünk részt. 
 

Szekszárd nemcsak történelmi város, hanem nemzetközileg ismert, híres történelmi borvidék is 
egyben, a Borútvonal egy jelentős állomása. A 16 éve indult kulináris program idei állomása Németh János 
Pincészete volt Szekszárd – Iván-völgyben, a résztvevők száma 32 fő volt.  

 
Az évek óta hagyományosan december elejére szervezett évzáró zenés-táncos est a járványhelyzetre 

való tekintettel sajnos szintén elmaradt.  
 
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 sorozat előadásait, a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja felnőtt közönségnek szóló rendezvényeit, a Múzeumi Tudományos Délelőtt előadásait valamint a 
múzeum egyik igen népszerű sorozatát, a Történelmi Filmklub vetítéseket.  

 
Egyesületünk tagjai közül éveken keresztül többen segítették a megyei múzeum munkáját, 

elsősorban a Múzeumok Éjszakája programot. 2021-ben az alábbiak vállaltak önkéntes munkát 
(betűrendben):  Bársony Mária, Csató Károlyné, Hartmann Mária, Hefner Mária, Illésné Kurucz Mária, Kiss 
Gáborné, László Erzsébet, Lugosiné Romics Irén, Méhész Éva, Dr. Méry Éva, Mészáros Julianna, Petőcz 
Jánosné, Schmidt Márta, Stella Béláné, Szabóné Molnár Ella, Teleki Andrásné és Terjék Mihályné. 



 
Programjainkról havonta küldtük az aktuális információt a helyi hírközlési szervekhez, melyek 

ezekről alkalmanként hírt adtak. A sajtómegjelenések másolatait archívumunkban megőrizzük. 
  

Az Egyesület pénzügyi elszámolását Lippertné Kófiás Zsuzsanna könyvelő, alapító tagunk végzi, 
aki az egyesület pénzügyi beszámolójának elkészítéséről is gondoskodik.  
 
2021. december 31. 

 
 
 
Andrásné Marton Zsuzsanna 

                                                                                                            SZME titkár 
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