A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJA
a 2018. évben végzett munkáról.
TERVEK ÉS TEENDŐK
2019-ben.
Az egyesület elnöksége köszönetet mond tagtársainknak, a pártolótagoknak és
támogatóinknak, mindazoknak, akik az elmúlt évben is részt vállaltak munkánkból, segítséget
adtak terveink valóra váltásához. A beszámolók, hírlevelek készítésekor megállapíthattuk, hogy
egyesületünk, tagtársaink összefogása révén nagyon sokrétű munkát tudtunk végezni ebben az
évben is. Folytattuk eddigi vállalásainkat, hagyományos programjainkat megőriztük és
megtartottuk – mint ahogyan az a beszámoló későbbi részében is látszik majd, továbbá új
tevékenységekbe is fogtunk. A végzett munkánkról folyamatosan tájékoztattuk tagtársainkat a
Hírlevelek, a találkozók során, továbbá a rendszeressé váló e-mail üzenetek segítségével.
Az egyesület nevében köszönetet mondunk a szövetségnek és tisztségviselőinek a 2018.
évben végzett munka irányításáért. A mozgalom hagyományos rendezvényei, programjai magas
szintűek, hasznosak és élményszerűek voltak.
E beszámolóban rövid összefoglalót készítettünk egyesületünknek a 2018. naptári évben
végzett munkájáról, az egyesületben történtekről. Tájékoztatónk nem tartalmazza azt a sok
egyéb helyi honismereti eseményt, melyekről nincs tudomásunk. 2018 egy rendkívüli évnek
volt az egyesületünk életében (lsd. beszámoló). Reményeink szerint a következő anyagból
megállapítható lesz, hogy 2018-ban is nagy energiával végezte egyesületünk, végezték
tagtársaink a munkát. Noha elhatároztuk, hogy a nagy rendezvények megtartása után a belső
építkezésre jobban fogunk figyelni, úgy tűnik, hogy ez az év is rendkívül munkás volt.
Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy 2018. január 18-án elhunyt Kedves Tagtársunk és
Barátunk, Losonci Sándor, akitől 2018. január 24-én vettünk végső búcsút Szekszárdon, az
Alsóvárosi temetőben. 2000-ben feleségével, Judittal együtt lett egyesületi tag, érdekelte a
történelem, a honismereti előadások. A volt Volán Vállalatnál dolgozott 42 évet, műhelyvezető
volt, onnan ment nyugdíjba 1990-ben. Emlékét szeretettel megőrizzük!
Ebben az évben két kiemelkedő megtiszteltetés érte egyesületünket. Mind a megyénk, mind
Szekszárd város elismerte eddigi tevékenységünket. 2018. február 5-én az egyesület számára
átadott „AZ ÉV TOLNA MEGYEI CIVIL SZERVEZETE” 2017. - díj fődíja az
egyesületünknek a hagyományápolás és hagyományteremtés terén végzett tevékenységét
ismerte el. A díjátadó ünnepségen Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár és
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntötte a
vendégeket. Dr Gesztesi Enikő, az akkor 105 egyéni és 20 pártoló taggal 27 községben működő
egyesület elnöke egy, a közösségük elmúlt évi tevékenységét bemutató és értékelő filmben
beszélt az egyesület céljáról, az elmúlt évi legfontosabb programokról, valamint a következő
év, évek terveiről. Kiemelte az elmúlt esztendő általuk szervezett legfontosabb rendezvényeit:
a Szekszárdon és Kölesden megrendezett IV. Országos Hon- és Népismeret Konferenciát, a
jubileumi 25 éves megyei találkozót Szekszárdon, a Honismeret Napját Pakson, a városismereti
vetélkedőt Szekszárdon, a „Kedvenc témám – Honismeret a Múzeumban” című
előadássorozatot, a könyvbemutatókat, megemlékezéseket, koszorúzásokat. A díjra az
egyesületet a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója, Zsikó Zoltán és igazgatóhelyettese,
Kovács Zsuzsanna terjesztette fel. A díjátadón Kaczián János, valamint az elnökség 7 tagja is
részt vett. Az ünnepségről írt a Tolnai Népújság (2018. február 06), a Szekszárdi Vasárnap
(2018. február 11), filmfelvételt készített a helyi televízió. Megjelent a Honismeret című
folyóirat 2018/3. számában Zsikó Zoltán tollából egy szép megemlékezés.

Augusztusban ismét kiemelkedőnek ítélték meg egyesületünk munkáját. Nyáron
érkezett a hír, hogy munkánk elismeréseként egyesületünk Szekszárd Város Napján, a város
ünnepi közgyűlésén, 2018. augusztus 29-én ismét kitüntetésben részesül. Egyesületünk
támogató tevékenységét ismerte el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. A
rendezvényen egyesületünk „Szekszárd javáért” kitüntető címet kapott. A díjátadón Ács
Rezső polgármester köszöntötte a vendégeket. Ünnepi beszédében régmúlt szekszárdiakat
idézett fel, s kiemelte, hogy a jövő csak a múltból építkezhet. Ezt követően a meghívott
vendégek kisfilm keretében ismerhették meg egyesületünk mindennapi munkáját. Az elnök
kiemelte az elmúlt esztendő általuk szervezett legfontosabb rendezvényeit. A díjra az
egyesületet Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Bizottsága ajánlotta. Felterjesztésükben
kiemelték az egyesületünk ismeretterjesztő, kutató és a nemzeti identitást támogató munkáját.
Megállapították, hogy kiemelten kezeljük a fiatalok honismeret iránti vágyának felkeltését, a
megye történelmének tudományos feltárását, széles körben történő megismertetését.
A közgyűlésen a Honismereti Szövetséget Zsámboki Árpád, a szövetség alelnöke képviselte.
Az elismerést dr. Gesztesi Enikő elnök vette át. A programon részt vett az egyesület elnöksége
és több tagja. A díjátadóról írt a Tolnai Népújság (2018. augusztus 30), a Szekszárdi Vasárnap
(2018. szeptember 02), filmfelvételt készített a helyi televízió.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mind Tolna Megye Közgyűlésének, mind
SZMJV Önkormányzatának, hogy felfigyeltek értékmentő és értékteremtő tevékenységünkre,
s hogy egy éven belül két kitüntetéssel ismerték el a munkánkat. S szeretnénk gratulálni minden
Tagtársunknak, hogy saját közösségükben, lakóhelyükön sokat tettek és tesznek a
hagyományápolás terén!
2018-ban új bemutatkozásokkal folytatódott a Kedvenc témám - Honismeret a
múzeumban című előadássorozat, amelyet egyesületünk a WMMM-al közösen szervez. Az
előadók közül hatan voltak tagjaink. Januárban dr. Gaál Zsuzsanna tartott előadást (Női
szerepek, női életutak a reformkorban. Csapó Ida portréja). Szalai Ágnes tagtársunk
beszámolót készített az előadásról az ujkor.hu számára (a beszámoló linkje:
http://ujkor.hu/content/author/agnes_szalai) Köszönjük szépen! Februárban Süveges Zoltán (A
magyarok királynője, Sisi), márciusban Andics János (Czencz János élete és munkássága), K.
Tóth Gábor májusban (Avar temető Szekszárd Varga Peti-dűlőben), Fuksz Márta pedig
júniusban (Koszovói és sárközi hímzés. Kulturális párhuzamok) tájékoztatta az érdeklődőket
kutatásaikról, elkészített kiállításukról. Áprilisban öt tanulónak adtunk lehetőséget, hogy eddigi
kutatásaikat bemutassák. Az egyik kutatás csapatmunka, a 2017. évi Országos Ifjúsági
Honismereti Akadémiára készült, Angyal Réka, Molnár Eszter és Andi Norbert (9. B) alkották,
illetve adták elő (Nepp Dénes munkássága, Szekszárdi Garay János Gimnázium Felkészítő
tanár: dr. Gesztesi Enikő). A második előadó Kovács Kristóf (11. A), szintén garaysta („Szörnyölőknek szörny-ölő fia” – Wesselényi Miklós pályafutása. Felkészítő tanár: Werner István). A
harmadik előadás pedig Székely Janka alkotása volt (Gilbert atya. Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Felkészítő tanár: Nagy István). Azt tapasztaljuk, hogy
a diákok korukat meghazudtoló módon adnak elő, alaposan felkészülnek, érdemes lesz a
későbbiekben is meghívni a tehetséges diákokat, bemutatkozási lehetőségekhez juttatni őket.
Köszönjük Horváth Endrénének, hogy minden előadáson részt vett. Minden előadónak
gratulálunk kedvenc témájuk bemutatásához. Október 10-én Balogh Attila fiatal tagtársunk
(Béri Balogh Ádám kuruc brigadéros és kölesdi diadala), majd november 14-én Szabadi Mihály
(Bandázások Sióagárdon) tartott előadást. A programsorozat erre az évre (december 12-én) a
Szekszárd, ahol élünk című könyv és munkafüzet bemutatójával zárult (Viliminé dr. Kápolnás
Mária és dr. Gesztesi Enikő). Az előadásokon több egyesületi tag vett részt, s az előadások
rendszeres látogatói a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti körének tagjai is.

Január 15-én Andics János Tűzoltók mesélik című könyve bemutatóját tartották a
Babits Mihály Művelődési Központban. 2018. február 15-én és március 8-án ugyanő tartott
előadást Czencz János festőművész élete és munkássága címmel a Vöröskeresztnél és a
Ráktérítő Egyesületnél. Szeretettel gratulálunk!
Új színfolt volt ebben az évben egy, az egyesületünk 7 tagja – Bognár Cecil, Barteczka
Mária, dr. Gesztesi Enikő, Elekes Eduárdné, dr. Kiszler Gyuláné, Jillingné Weisz Julianna,
Balogh Attila – által, valamint még három szervezet által megtartott történelem vetélkedő,
amelynek címe „Pro patria et libertate, s amelyet a kölesdi csata 310. évfordulójára
tartottunk. A vetélkedőre 4 iskola 6 csapata jelentkezett, ezen kívül rajzokat készíthettek a
diákok, valamint pályamunkát kellett írniuk, címe: „Mit jelent nekem a szabadság?”. 25
pályamunka készült el, melyeket dr. Gesztesi Enikő bírált el. A verseny fővédnöke Horváth
István országgyűlési képviselő volt. Az egyesület három tagja – dr. Kiszler Gyuláné, dr.
Gesztesi Enikő és Balogh Attila - vállalta a zsűrizést. A munka, a szervezés legnagyobb részét
Bognár Cecil nemrég belépett tagunk végezte. Egyesületünk könyvjutalomban részesítette a
legerősebb csapatokat. Gratulálunk a remek kezdeményezéshez!
Hasonló felkérést kapott dr. Gesztesi Enikő, akit zsűri elnöki teendőkre kérte fel a Gyönki
Hegyhát Általános Iskola. 24 diák – 4 iskola 8 csapata – vetélkedett egy történelmi versenyen,
a téma a Hunyadiak kora volt. A színvonalas vetélkedőre szintén jelentős számú könyvet
juttatott el az elnökség. A háromfordulós vetélkedőt az iskola hirdette, s ők is szervezték meg
a döntőt. Ezek a vetélkedők nagyon fontosak, a következő években is szeretnénk támogatni a
hasonló kezdeményezéseket!
Március 13-án nyílt meg „Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Tolna
megyében" c. kamarakiállítás a Tolna Megyei Levéltárban.
Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló
tagintézményeink diákjainak műsorával (Szekszárdi Garay János Gimnázium és I. Béla
Gimnázium tanulói) az alsóvárosi temetőben és az újvárosi temetőben is (Garay Antal, dr,
Hollós Alajos, Török Zsigmond). Egyesületünket dr. Gesztesi Enikő, Barteczka Mária, dr. Vizi
Márta, Kaczián János, Horváth Endréné, Horváth Endre, dr. Mikóné Csősz Judit, dr. Méry Éva,
Véghelyi Józsefné, Révai Lilla Irén, Baltavári István és dr. Dobos Gyula, SZMJV
Önkormányzatát Gombás Viktória képviselte. Ünnepi beszédet mondott ezen a napon dr.
Gesztesi Enikő, Horváth Endréné és dr. Dobos Gyula. Az újvárosi temető honvédsírjait Dr.
Mikóné Csősz Judit tanárnő, tagtársunk vezetésével hozták rendbe az I Béla Gimnázium
diákjai. Az alsóvárosi temető sírjait pedig a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti
körének tanulói dr. Gesztesi Enikő vezetésével. Köszönet érte!
E jeles napon megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken
egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási, Szedres/.
Perczel család március 15-i bonyhádi családülésének aktív részese volt dr. Dobos Gyula.
Március 22-én megrendeztük a XI. Honismeret Napját. A 2018. évi
megemlékezésnek a Dunaföldvári-Bölcskei Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és
Gimnázium Magyar László Gimnáziuma adott otthont. A rendezvényen először Feketéné
Keserű Katalin tagintézmény-vezető köszöntötte a megjelenteket, gratulált az egyesület
vezetőségének a Civil-díj 2017 elnyeréséhez. Tiszteletét tette a rendezvényen Dunaföldvár
Város Önkormányzatának polgármestere, Horváth Zsolt, aki szintén méltatta az egyesület
működését. Dr. Gesztesi Enikő, levezető elnök asszony ünnepi beszéde után három előadásra
került sor. Elsőként Kaczián János nyugalmazott levéltári főtanácsadó, az egyesület tiszteletbeli
örökös elnöke tartott előadást Bél Mátyás és kora címmel. Ezt követően a megjelent tanulók,

tanárok, helytörténeti szakemberek számára Bognár Zoltán, a Magyar László Gimnázium
nyugalmazott földrajz-történelem szakos tanára A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium 65
éve című előadásában a Magyar László Gimnázium történetét, sikereit, mindennapjait tárta a
közönség elé. S végül Farkas Beátát hallgatta meg a közönség, aki a PTE TTK földrajz szakos
hallgatója, előadásának címe: Kukoricaföldből tengeri-feldolgozó a Duna partján volt,
bemutatta a Pannonia Ethanol Zrt. működését, az üzem városépítő, kereskedelmet fellendítő
szerepét. A rendezvényt kötetlen beszélgetés zárta, amely lehetőséget teremtett az egyesület
elnöksége és a város helytörténészei számára, hogy további közös célokat és programokat
fogalmazzanak meg. A rendezvényen részt vett még egyesületünkből Horváth Endréné és
Horváth Endre. Köszönjük a gimnázium vezetésének, hogy vendégül láttak bennünket e jeles
napon. Örömmel vettük, hogy a Tolnai Népújság megjelentettek egy szép összegzést, anyagot
a programról, az egyesület munkájáról.
Április 10-én a PTE szekszárdi karán tartottak egy beszélgetős könyvbemutatót. A
könyv szerzői: dr. Nagy Janka Teodóra és dr. Szabó Géza. Az alkotás címe: Szekszárdi
Alsóvárosi Emlékek 1-2. Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért. Szekszárd alsóvárosi
tér-képek. A bemutatót Elekes Eduárdné tartotta. Gratulálunk!
Május 12-én a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlését
tartotta Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központban, ahol beszámoló hangzott el az
egyesület 2017. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2018-ra vonatkozóan.
Elfogadtuk az egyesület közhasznúsági beszámolóját, tagtársaink feladatokat vállaltak a még
nyáron megrendezendő városismereti vetélkedőre. Üdvözöltük új tagjainkat. Végül tagjaink
beszámolhattak a közelmúltban végzett publikációikról, sikereikről, örömükről. Elfogadtuk,
hogy anyagot készítünk az ősz folyamán a tiszteletbeli tagság kibővítéséről /határon túliak, 80
év felettiek, megyehatáron túl élők/. Köszönet a sok-sok finomságért, a kedves figyelmességért,
amiben az egyesület tagjai részesítik a vendégeket.
Május 18-án a Múzeumi Világnap alkalmából dr. Vizi Márta adott elő „110 éve
született Csalog József Vármegyei múzeumőr. A múzeum újjászervezése az 130-as években.”
Dr. Ótos Miklós tagtársunk kapta az idei Wosinsky Emlékplakettet. Rajtuk kívül részt vett a
rendezvényen Andrásné Marton Zsuzsanna, dr. Méry Éva, Horváth Endréné, Horváth Endre.
Mindkettejüknek szeretettel gratulálok!
Május 24-én tartottuk a „Fekete István és én" c. rajzpályázat eredményhirdetését a
Dombóvári Városi Könyvtárban. 73 gyermeket jutalmaztak egy-egy Fekete István könyvvel
(Bodó Imre). Bodó Imre „Fekete István nyomában" címmel Dombóvárról Ajkára szervezett
kirándulást. Június 23-án a Megyei Vadásznapon emlékezett meg a város az ezen a napon
elhunyt íróról.
A Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör több gyűjtőmunkát végez: az egyik a „Volt
egyszer egy téglagyár" témát gondozza, ezen kívül „Ragadványnevek Kölesden” címmel egy
másik gyűjtőmunka is folyamatban van. A „Levelezés a Kölesd-Borjádról elszármazottakkal”
elnevezésű munka is készül, de ehhez már alig található adatközlő. Május 25-én szakköri
kiránduláson vett részt s csapat dr. Kiszler Gyuláné szervezésében.
Május 26-án Nagy István tagtársunk Szabadkán a Honosság/Hontalanság-etikai és
társadalmi változások című konferencián tartott előadást „Bukovinai székelyek Tolnában”
címmel. Dr. Szőts Zoltán szakmai elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni a konferencián,
ezért elküldte kéziratát. Gratulálunk!

Május 30-án „Az egyházi iskolák államosítása Tolna megyében 1948" c.
kamarakiállítás nyílt meg a Tolna Megyei Levéltárban. A kiállítás anyagának egyik
összeállítója volt Hecker Henrietta, egyesületünk tagja. Szalai Ágnes tagtársunk beszámolót
készített a kiállítás megnyitójáról, valamint magáról a kiállításról az ujkor.hu számára (a
beszámoló linkje: http://ujkor.hu/content/author/agnes_szalai) Gratulálunk és köszönjük!
Május 31-én tartották a nyugalmazott óvónők – a Brunszvik Teréz Megyei Óvónői
Egyesület - megyei találkozóját Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol
elnökségünket Horváth Endréné képviselte.
Június 15-én tartotta a Kaposvári Pedagógiai Központ díjátadó ünnepségét (díjat adnak
a megyei versenyek 1-3. helyezett diákoknak és tanáraiknak). Az ünnepség keretében adják át
a Létay Menyhért-díjat, amelyet ebben az évben – immár másodszor – Nagy István tagtársunk
nyert el! Szeretettel gratulálunk!
Június 23-án tagjaink aktívan vettek részt a Múzeumok éjszakája
programsorozatban. A közművelődési intézményekben dolgozó tagtársaink előadásokat,
tárlatvezetéseket tartottak (többen többször egy éjszakán). Köszönjük a gyönyörű programokat!
Június 24-én Baltavári Istvánné és Baltavári István szeretettel várta egyesületi
tagjainkat a Jajdombi-kereszt megáldására. Örömmel látjuk, hogy a könyvünk megjelenése
nyomán tovább folytatódik a keresztek felújítása. A keresztet Bíró László püspök úr áldotta
meg. Köszönjük a karitatív, önzetlen tevékenységet!
Közel egy éves szervezőmunka nyomán 2018. július 2-6. között Győrben került sor a
XLVI. Országos Honismereti Akadémiára. Az Akadémia témája: A víz és az élet volt. A
programok (bál, megnyitó, fogadás, a város nevezetességeinek megtekintése, előadások, esti
programok) sok hiányosságot, szervezetlenséget mutattak Jövőre Nyíregyháza fogja
megszervezni a rendezvényt, már el is kezdték a felkészülést, ígéretet kaptunk, hogy minden
rendben lesz. Egyesületünkből a programokon részt vettek: dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endre
és Horváth Endréné, Barteczka Mária és Barteczka Leszek, Bodó Imre és Bodó Imréné,
Losonciné Zana Judit, Nagy István, dr. Molnár Zsuzsanna. Örömmel adunk arról is hírt, hogy
dr. Dobos Gyula itt vehette át az egyesületünk felterjesztése révén megkapott Bél Mátyás-díjat.
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!
Július 20-ra dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné és Barteczka Mária működési célú
pályázatot készít SzMJV Önkormányzatához, e pályázat összege – 200.000 Ft-ot igényelünk sokat segítene a működésünkben.
2018. augusztus 19-én a Decsi Tájházban Emlékszoba avatására került sor, melyet
Bíró Annamária fazekas, a Népművészet Mestere alkotásaiból állítottak össze. Támogatók
voltak az egyesületünk tagjai közül dr. Balász Kovács Sándor és Bognár Cecil. Bognár Cecil
az avatás során a művésznő és Decs, valamint a Sárköz kapcsolatáról beszélt, majd dr. Balázs
Kovács Sándor Bíró Annamária munkásságát méltatta. Gratulálunk a kezdeményezéshez.
2018. augusztus 20-ig több hetes munkával, az elnökség segítségével dr. Gesztesi
Enikő elnök elkészítette azt a felmérést (Honismereti állapotkép), melyre a Honismereti
Szövetség elnöksége kért minden megyei elnököt. A kérdőív kitöltésével az országos elnökség
szeretne pontosabb képet nyerni a megyei egyesületek állapotáról, az egyesületek erősségeiről,

gyengeségeiről, a szakmai működés jellemzőiről, a szakmai és szervezeti együttműködés
jelenlegi helyzetéről.
2018. augusztus 25-én immár harmadszor szerveztünk egy városismereti vetélkedőt
Szekszárd Város Napja nyitó rendezvényeként. Ismét a Babits Mihály Művelődési Központot
és a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesületet kérte fel SzMJV Önkormányzata.
Játékos városismereti vetélkedőt hirdettünk meg az általános iskolások számára Otthonunk,
Szekszárd címmel. A versenyen 8 három fős csapat mellé jelentkezett 2 két fős csapat is. A
program lebonyolításában ezév áprilisától együtt dolgozott az egyesület vezetése a Babits
Mihály Művelődési Központot fenntartó Kft. igazgatójával, Zsikó Zoltánnal és Kovács
Zsuzsannával, az intézmény igazgatóhelyettesével, tagtársunkkal. A nyár a feladatok
összeállításával telt: a játékos feladatokat a honismereti egyesület tagjai - dr. Vizi Márta, dr.
Gesztesi Enikő, Barteczka Mária, valamint Hecker Henrietta levéltáros (Tolna Megyei
Levéltár) állították össze. A kulturális központ mellett helyszínt biztosított a program
lebonyolításához a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Vármegyeháza), a Tolna Megyei Levéltár
és a Szekszárdi Garay János Gimnázium is. A zsűriben Szekszárd Város Humán Bizottságának
elnöke, Csillagné Szánthó Polixéna, továbbá egyesületünkből dr. Gesztesi Enikő (zsűrielnök),
Barteczka Mária, dr. Méry Éva, Horváth Endréné és Elekes Eduárdné vettek részt. A vetélkedőt
elnökségünk tagja, dr. Vizi Márta koordinálta és vezette le. Kovács Zsuzsanna rengeteget
segített nekünk a verseny lebonyolításában, rajta kívül segítségünkre voltak Szalai Ágnes, dr.
Molnár Zsuzsanna és Aradi Gergely tagtársaink, valamint a Szekszárdi Garay János
Gimnázium honismereti szakkörösei (8 fő).
.
A serleget a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola tanulói vehették át Ács Rezső
polgármester úrtól. Köszönet a több hetes munkáért!
2018. augusztus 25-én délután ünnepi megemlékezést tartottunk a Rákócziszabadságharc kitörésének 315 és a kölesdi csata 310. évfordulója alkalmából
Szekszárdon, a Béri Balogh Ádám emlékműnél. Az emlékezést az a felújítási munka előzte
meg, amelyben SzMJV Önkormányzata, a TMEAHE és a Szekszárd Alsóvárosi Római
Katolikus Közhasznú Egyesület vett részt. A szervezést Bognár Cecil, egyesületünk tagja
vállalta magára. A megemlékezés során az elnök asszony köszöntője után Balogh Attila, a
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolájának igazgatóhelyettese méltatta a Rákócziszabadságharc hősét. Az emlékművet Tövisháti András restaurálta, a parkosítás Nagy Ferenc
kertész keze munkáját dicséri. A megemlékezésen Bognár Cecil tárogatón játszott. A
koszorúzás után a Művészetek Házában folytatódott a program: dr. Gesztesi Enikő elnök ünnepi
megemlékezés keretében a szabadságharc Tolna megyei vonatkozásairól beszélt, A program a
kecskeméti Gregus Tárogató Kvartett frenetikus hangversenyével és az azt követő fogadással
zárult. Fantasztikus élmény volt az együttes vezetője, Szabó Sándor és a főszervező Bognár
Cecil együttes fellépése. A programokon egyesületünk számos tagja megjelent. A Szekszárdi
Garay János Gimnázium honismereti szakköre mindkét eseményen számos diákkal
képviseltette magát. Köszönjük, a szervezőknek az odaadó munkát.
2018. augusztus 25-én a Szekszárdon a régi vármegyeházán szervezett „Pillanatképek
Szekszárd múltjából” című nyár végi program része volt a Szekszárd Város Napja kulturális
eseménysorozatnak. A levéltár 5 munkatársa adott elő, köztük Hecker Henrietta és dr. Várady
Zoltán tagtársunk. Az előadások a címnek megfelelően a megyeszékhely történetének
különböző időszakait és területeit ölelték fel (eseménytörténet, családtörténet, vallástörténet,
hétköznapi élet), valamint az egyik előadás bepillantást engedett a levéltári pedagógiába is.
Gratulálunk a tartalmas munkához.

2018. augusztus 29-én, Szekszárd Város Napján, a szekszárdi városházán került sor a
Szekszárd, ahol élünk című könyv és várostörténeti munkafüzet bemutatójára. A kiadó
SzMJV Önkormányzata, a közel másfél évig tartó szerkesztői és projektmenedzseri munkát
Viliminé Dr. Kápolnás Mária, egyesületi tagunk vállalta magára. A csodálatos könyv és a
módszertanilag modern munkafüzet a szekszárdi Séd Nyomda alkotása. A könyv 9 szerzője
közül 5-en egyesületi tagunk: Ódor János Gábor (Régi idők emlékei), dr. Várady Zoltán (Szent
Istvántól a mohácsi vészig), dr, Vizi Márta (A szekszárdi apátság és vár), Cserna Anna
(Békében, háborúban /1686-1711/; Újrakezdés és gyarapodás évtizedei /1711-1777/; Illúziók
és reformok kora /1777-1848/; Szekszárd a forradalom és a szabadságharc idején /18481849/), Viliminé Dr. Kápolnás Mária (Rendszerváltástól rendszerváltozásig /1949-1990/; A
város, ahol élünk). Lektorként a munkában részt vett dr. Dobos Gyula és dr. Várady Zoltán.
A könyvhöz készült egy külön munkafüzet is, mégpedig alapvetően a középiskolások számára,
de a munkafüzet jól használható az általános iskolák felső tagozatos osztályai számára is. A
munkafüzet feladatait és a megoldókulcsot dr. Gesztesi Enikő szaktanácsadó készítette.
A könyvnek 2018. szeptember 19-én volt egy szakmai bemutatója is a szekszárdi
intézményvezetők és a történelem szakos tanárok számára, továbbá bemutattuk a könyvet a
Kedvenc témám előadássorozat keretében is (lsd. fent). Gratulálunk az egyedülálló
alkotásokhoz.
2018. szeptember 29-én dr. Gesztesi Enikő és Barteczka Mária részt vett
Székesfehérváron a Nagy Edit szobrászművész által készített Egyed Antal emléktábla
avatásán. A rendezvényre a Fejér Megyei Honismereti Egyesület és a Szent István Király
Múzeum meghívására utaztunk. Találkoztunk az egyesület tagjaival, és tervbe vettünk egy
szorosabb és gyakoribb együttműködést a szervezeteink között. Erről az eseményről Egyed
Antal munkásságát is méltató cikk jelent meg Kaczián János segítségével.
2018. szeptember 29-én a Medinai Művészeti Napok keretében Kőszegi Márton volt
iskolaigazgatóra és zenészre emlékeztünk, a rendezvényen ünnepi beszédet mondott Révai Irén
Lilla tagtársunk.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében (2018. szeptember 26-november 11) az
2018. október 4-én a WMMM Babits Mihály Emlékháza és Irodalom Háza Sétálj, gyalogolj
velünk! – Irodalmi séta a szülőháztól a régi Babits-tanyáig kezdetű programján, majd másnap,
október 5-én a Pedagógusok világnapján a WMMM főépületében, a Vármegyeházán és a
Babits Mihály Emlékházban „A lámpás én vagyok. Tanárok napja” címen megrendezett
múzeumpedagógiai börzén is képviseltettük magunkat.
2018. október 6-án rendeztük meg Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ
Csatártermében a XIX. Megyei Honismereti Találkozóját. A megyei találkozón elsőként
Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke köszöntötte a megjelenteket, gratulált az
egyesület vezetőségének az Év Tolna Megyei Civil Szervezete Díj 2017 fődíjához és a
„Szekszárd javáért” kitüntető cím elnyeréséhez. Majd Csillagné Szánthó Polixéna, SzMJV
Humán Bizottságának vezetője idézte fel az elmúlt években az egyesület által végzett
kiemelkedő tevékenységeket. A köszöntők után dr. Gesztesi Enikő elnök tartott beszámolót a
programon megjelent tagságnak. Beszélt az elmúlt időszak rendezvényeiről, ünnepi
gondolataiban értékelte a tavaszi közgyűlés óta a már 109 tagú egyesületben lezajlott
eseményeket. Majd Zsámboki Árpáddal együtt átadták az országos és megyei kitüntetéseket. A
Honismeret Szövetség legrangosabb díját, a Bél Mátyás-díjat 2018-ban dr. Dobos Gyulának
ítélte oda a szövetség elnöksége. Kiemelkedő értékmegőrző és értékmentő munkájukért a
szövetség emléklapját kapták dr. Balázs Kovács Sándor (Szekszárd), Cserna Anna (Szekszárd),

Kurdi Tibor (Tamási), dr. László Péter (Szekszárd), valamint a Szekszárdi Baka István
Általános Iskola közössége. Az egyesület által alapított Egyed Antal-díjak közül az egyéni
elismerést Németh Judit nyugalmazott könyvtárigazgató, a közösségi díjat pedig a
Pusztahencsei Népfőiskolája kapta. Végül köszöntöttük az egyesület nyolcvan éveseit is,
Kaczián Jánost, dr. László Pétert és dr. Márton Ferencet.
A díjak, emléklapok átadását négy előadás követte. Az előadások a Tolna megyei
egyházak történetéhez kapcsolódtak, négy egyház történetének egy-egy szakaszát vagy híres
személyiségeinek tevékenységét és életútját mutatták be. Dr. Kaszó Gyula vezető lelkipásztor
(Szekszárd) A Szekszárdi Református Egyházközség története 1884 és 1914 között), dr. Habil.
Haraszti György egyetemi tanár (OR-ZSE, Budapest) Híres és hírhedt szekszárdi zsidók a XX.
században, dr. Ótós Miklós nyugalmazott főorvos (Szekszárd) Megemlékezés dr. Újvári
Józsefről, a kiváló papról és a haza mártírjáról, s végül Nagy István középiskolai tanár
(Bonyhád) Ordass Lajos evangélikus püspök emlékezete (1901-1978) címmel tartottak
előadást. A programot a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttesnek a honismerők
közössége számára adott lélekemelő koncertje színesítette. Szólót énekeltek Bognár-Ócsai
Annamária és Lemle Zoltán. Vezényelt az egyesület alapító karnagya, Naszladi Judit
gimnáziumi tanárnő, orgonán közreműködött Lozsányi Tamás orgonaművész. A programon
segítettek a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének tagjai is.
A rendezvényt ebéd és kötetlen beszélgetés zárta, amely lehetőséget teremtett az
egyesület tagjai számára, hogy további közös célokat és programokat fogalmazzanak meg. A
rendezvény sajtója kiemelkedő: Tolna Megyei Népújság (2018. október 10); Szekszárdi
Vasárnap (2018. november 04). Tartalmas és szép nap volt. Köszönjük a segítséget, a tagság
nagyszámban történt megjelenését!
2018. október 3-án, 10-én, 17-én és 24-én án az MNL Tolna Megyei Levéltára a
Nyitott Levéltárak programsorozatának keretében szervezett egy Bevezetés a családfakutatás
rejtelmeibe című programot. A rendezvényt Hecker Henrietta segédlevéltáros tagtársunk
szervezte, s több érdeklődő tagtársunk is részt vett az előadásokon.
Október 6-ra a Szekszárdi I. Béla Gimnázium történelemtanárai, illetve diákjai rendbe
tették az újvárosi honvédsírokat Dr. Mikóné Csősz Judit szervezésében.
Egyesületünk három fővel – Barteczka Mária, Horváth Endréné, dr. Eszteri Zoltán részt vett a városi október 23-i műsoron, az ünnepen koszorúval emlékeztünk az áldozatokra.
A közösségünk koszorúját a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörének
tanulóival együtt helyezték el az emlékműnél.
Örömmel tudatjuk, hogy 2018 októberében sikerrel járt a Honismereti Szövetség
elnökének, illetve a Honismereti Szövetség Pedagógiai Bizottságának az a kezdeményezése,
hogy a Hon- és Népismeret tanítása bekerüljön a NAT-ba. A Pedagógiai Bizottság nevében dr.
Gesztesi Enikő írt levelet a bizottság elnökeként egy erre megadott felületen, míg DebreczeniDroppán Béla elnök írt egy levelet Kásler Miklósnak, az EMMI miniszterének a témával
kapcsolatosan (sokan írtak még a megadott felületre). Tárgyalásra is sor került, amelyen Baksa
Brigitta és Debreczeni-Droppán Béla képviselte szövetségünket. A tantárgy kötelezően be is
kerül a NAT-ba. Ez egy nagyon nagy siker, a folytatásról tudósítjuk a tagságot.
2018. október 26 és 28 között tartotta a Honismereti Szövetség az V. Hon-és
Népismeret Konferenciát Esztergomban, a Vitéz János Tanárképző Központban. Sajnos a
programon kevés egyetemista és pályakezdő tanár jelent meg (kb. 20 fő), de Szekszárd, a PTE
Illyés Gyula Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar négy egyetemi

hallgatót is küldött a rendezvényre. Dr. Gesztesi Enikő előzetesen tárgyalt Prof. Dr. Szécsi
Gábor dékán úrral, aki egyesületi tagunk is szeretne lenni, továbbá biztosított arról, hogy több
programjukba be szeretnék vonni az egyesületünket, közös rendezvényeket fogunk szervezni.
Neki köszönhetjük, hogy a négy egyetemista eljutott a rendezvényre (az egyetem állta az
odautazás költségeit). A konferencia témája A honismereti táborok, tanulmányi kirándulások,
erdei iskolák szervezésének módszertani kérdései. Egyesületünket dr. Gesztesi Enikő
képviselte, aki a Honismereti Szövetség Pedagógiai Bizottságának elnökeként is részt vett az
eseményen.
2018. október 31-én „Az Őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság Tolna
megyében” címmel kamarakiállítás nyílt a MNL Tolna Megyei Levéltára folyosóján.
A Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület 10-15 évre
visszatekintő helytörténeti közösségi gyűjtőmunka eredményeként megjelentette a Szekszárd
Alsóvárosi emlékek III. kötetét. A Hősök voltak és áldozatok. Szekszárdiak a Nagy
Háborúban 1914-1918. c. könyv szerzői, szerkesztői dr. Szabó Géza és tagtársunk, dr. Nagy
Janka Teodóra nagy gondossággal válogatták össze a kiadásra szánt hallatlan gazdag anyagot.
A bemutatóra 2018. november 2-án került sor, Szekszárdon.
Ezúton szeretnénk gratulálni dr. Nagy Janka Teodóra egyetemi tanári
kinevezéséhez.
2018. november 7-én a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakköre
Budapestre utazott egy szakmai kirándulásra. A buszköltségeket egy vállalkozó vállalta
magára. A 35 fős csapat (33 diák és két kísérő) megtekintette az Aquincumi Múzeumot, a
Magyar Nemzeti Múzeumban pedig a Seuso-kincseket és a kőtárat. A szervezési és
idegenvezetési feladatokat dr. Gesztesi Enikő és Zentai András tagtársaink látták el.
Friedmann Tamás, a Szekszárdi Izraelita Hitközség elnöke és Kaczián János ny.
levéltári főtanácsos, tiszteletbeli elnökünk vezetésével 2018. november 8-án kb. 120-an vettek
részt az izraelita temetőbe szervezett sétán. A programot a Szekszárdi Múzeumbarát
Egyesület titkára, Andrásné Marton Zsuzsanna tagtársunk szervezte.
2018. november 15-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Karának épületében a MNL Tolna Megyei Levéltárának XXII. Levéltári
napján a „Tolna megye története alulnézetből” című konferencián az intézmény 8 munkatársa
tartott előadást, köztük Hecker Henrietta és dr. Várady Zoltán tagtársunk. A rendezvény
kapcsolódott a Nyitott Levéltárak 2012 óta meghirdetett mozgalomhoz, illetve a programot
támogatta a Tolna megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület és a Magyar Történelmi Társulat
Dél-dunántúli Csoportja is.
2018. november 24-én dr. Gesztesi Enikő elnök asszony részt vett a Vas Megyei
Honismereti Egyesület által „Lapozható múlt…” címmel Püspökmolnáriban rendezett 25.
Megyei Pátria Nap-i programon. A Dél-Dunántúlról Tolna mellett képviseltette magát Zala
és Veszprém megye is. Dr. Gesztesi Enikő köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a tagságot,
szekszárdi borral és néhány egyesületi kiadvánnyal lepte meg a vendéglátókat.
2018. november 30-án jelent meg a Tamási Helytörténeti Alapítvány új könyve, a
Tamásiak az I. világháborúban címmel. December 7-én pedig Örményi János szerkesztésében
megjelent a 15. Tamási Kalendárium.

2018. december 7-én Szegeden tartotta A Csongrád Megyei Honismereti Egyesület
Évkönyve 2016-2017. című kiadvány bemutatóját a megyei egyesület. Erre a rendezvényre
meghívást kaptunk, amelyen dr. Gesztesi Enikő elnök képviselte a TMEAHE-t.
Örömmel értesítjük a tagságot arról, hogy Renkecz József gyűjteményének megmentése
érdekében nagyon sokat tesz az Uzdi Diákok Baráti Társasága, s annak elnöke, dr. Farkasfalvi
József ügyvéd úr (Budapest). Évekkel ezelőtt keresett meg bennünket, s akkor dr. Gesztesi
Enikő elnök támogatást ígért mindenben. Az ügyvéd úr segítségével – s ez nagy öröm
számunkra - a Sárszentlőrinc - Uzdért Egyesület együttműködési megállapodást kötött a helyi
önkormányzattal, melyben rögzítették a közösség gazdagításáért végzendő feladatokat. A
„Renkecz József Helytörténeti Gyűjtemény" az Ifjúsági Szálláshely tetőterének jelentős
átalakítása után kerül végleges elhelyezésre. Ősszel a segítségünket abban kérték, hogy
találjunk szakembert, aki a helyszínt átalakítja, megtervezi. Az elnök asszony a javaslatát meg
is tette, a tárgyalások megkezdődtek, s a további fejleményekről értestjük a tagságot.
A Kossuth Szövetség az idei év elején a Magyar Honvédség megalapításának 170.
évfordulója előtt is tisztelegve „Trombita harsog, dob pereg..." címmel pályázatot hirdetett.
Dudás Eszter, Süveges Zoltán tagtársunk tanítványa Vasvári Pál a magyar szabadságharc
"oroszlánhőse" címmel 5 oldalas pályamunkát készített a témában, amelyet a zsűri Ezüst
oklevél díjban részesített. Szeretettel gratulálunk!
2018. október 5-én Barteczka Mária titkár vezetésével Szedresben, a Művelődési
Házban az aradi vértanúkra emlékezett a közösség a diákszínpad, az énekkar és a citerazenekar
műsorával. Október 19-én az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a községben
a diákszínpad színdarabjával.
Révai Lilla Irén ebben az évben felvett tagtársunk új színfoltot hozott egyesületünkbe:
Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás – kiemelt projekt Tolna megyei
mentoraként a megyei közművelődés és a civil szervezetek jó gyakorlatainak felkutatásában,
összefoglalásában vett részt ebben az évben. Szakmai-módszertani támogatást nyújtott és nyújt
a Települési Értéktárak kialakításában, valamint tájékoztatást adott ennek a munkának a
közösségfejlesztésben betöltött szerepéről. Részt vállal a Közösségek Hete országos
rendezvénysorozat népszerűsítésében, mentorálásában, megyei programok, rendezvények
szakmai összefoglalásában (20 Tolna megyei település). Közművelődési szakemberként a
Medina Település Értéktár hozadékát mutatja be több előadás formájában. A Cselekvő
Közöségek program keretében a tengelici Értéktár Bizottság, melynek tagja Farkas Dénes
tagtársunk is, októberben szervezett egy kirándulást. Ezen a programon Barteczka Mária Révai
Irén Lillával együtt képviselték az egyesületet. Barteczka Mária a Cselekvő Közösségek által
szervezett szlovéniai és olaszországi tanulmányúton vett részt, amely során sok helytörténeti
múzeumot látogattak meg. Országhatárunkon belül Zala és Tolna megyében vett részt a titkár
asszony tanulmányúton (szeptember 25-27 és október 3), amelyeken civil szervezetek és
kulturális intézmények mutatkoztak be. A Cselekvő Közösségek Tolna megyei programján
előadóként Barteczka Márián kívül több tagtársunk - Kovács Zsuzsanna, Liebhauser János és
Révai Irén Lilla - is részt vett, bemutatva Tolna megye kulturális örökségét. Köszönjük ezeket
az újszerű programokat.
Barteczka Mária és férje, Barteczka Leszek egyesületi tagok a Bonyhádi Magyar
Lengyel Baráti Társaság tagjaként a Tolna megyei lengyeleket fogják össze és ápolják a két
nép barátságát (Bonyhádon a Bukovinai Székelyek Találkozóján tolmácsolás; augusztus 23-27
között Lengyelországba kísérték tolmácsként a cikói székely kórust a Bukovínai Székely

Találkozóra; november 12-én a Lengyel Függetlenség Napjára és az I. világháború befejezésére
emlékeztek koszorúzással és kiállítással a Bonyhádi Művelődési Házban).
Egyesületünk több tagja adott elő az év első felében a Szekszárdi Múzeumbarát
Egyesületben, így Andrásné Marton Zsuzsa, dr. Méry Éva és Zentai András.
Dr. Dobos Gyula, egyesületünk elnökségi tagja ebben az évben is – évtizedek óta részt vett Szekszárd Város Aranykönyvének készítésében, összeállításában. Köszönjük ezt a
felelősségteljes munkát!
A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban rendszeresen dolgozó, tudatosan felépített
honismereti szakköri munka folyik. 35 diák tagja a heti rendszerességgel dolgozó honismereti
szakköri csapatnak, tanáruk dr. Gesztesi Enikő. A 2018. évben még ősszel az Országos Ifjúsági
Akadémián tartott előadásuk a Honismeret című országos történelmi-honismereti folyóiratban
megjelent (Andi Norbert - Angyal Réka – Molnár Eszter /9.B/: Nepp Dénes, Szekszárd
„aranykezű” szíjgyártója és bőrdíszművese. Honismeret. XLVI. évf. 2018/2.)
A csapatunk ebben az évben háromszor vezetett vendégeket a városban. Az
idegenvezetéshez értő gyerekek számát folyamatosan bővítjük. Jelen pillanatban a szakkörösök
közül 6 diák vállal ilyen feladatokat.
A diákok előadásokat hallgatnak meg, de elő is adtak többször (Kedvenc témám sorozat,
Tudomány Hete). Kutatták neves személyiségek életútját a Tolna Megyei Levéltárban. 2018.
március 21-én szintén bemutatóórát tartottak a Szekszárdi Garay János Gimnázium
tantestületének, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület tagjainak, a város
közművelődési intézményei dolgozóinak. Ezen a foglalkozáson kompetenciaalapú, játékos
foglalkozásokat mutattak be. Pályázati keretből (Országos Honismereti Szövetség – 100.000
Ft) 2018. április 25-én egy egynapos tanulmányi kirándulásra vitt a csapat vezetője 20
honismeretis diákot Zentai András egyesületi tagunkkal (útvonal: Szekszárd, Kakasd, Bonyhád,
Szászvár, Dombóvár, Döbrököz, Kurd, Csibrák, Hőgyész, Regöly, Pincehely, Simontornya,
Nagydorog, Sárszentlőrinc, Borjád, Kölesd, Szekszárd). Köszönjük szépen dr. Szőts Zoltánnak,
Bodó Imrének és dr. Kiszler Gyulánénak, hogy szeretettel fogadták a diákcsapatot Bonyhádon,
Dombóváron és Kölesden. Köszönjük a helységek – már megszokott - vendégszeretetét.
8 tanuló (2 csapat) részt vett egy Kárpát-medencei versenyen, melyet a Honismereti
Szövetség hirdetett meg, a vetélkedő címe: A dualizmus és a kiegyezés kora volt. A két induló
garaysta szakkörös csapat eljutott a döntő fordulóig, ahol országos 2. (Gujás Enikő, Németh
Gréta, Vecsei Vivien) és 7. helyet (Pongrácz Edina, Posch Levente, Verebi Máté) szereztek a
diákok, ezáltal a második helyezett csapat – az első három helyezett és felkészítő tanáruk - egy
három napos jutalomutat nyert, amelynek útiránya: Budapest, Sopron, Bécs, Pozsony volt, az
utazásra 2018 áprilisában került sor. Gratulálunk!
Nagyon sokrétű honismereti munkát végeztek az I. Béla Gimnázium Szedresi
Bezerédj István Általános Iskola tanulói és tanáruk, Barteczka Mária. Megünnepelték a
faluban, illetve az iskolában többek között a doni áttörést, a Kommunista Diktatúra
Áldozatainak Emléknapját, a Holokauszt Emléknapot, a Nemzeti Összetartozás Napját, stb.
Márciusban Bezerédj István sírját ápolták, illetve áprilisban a zsidó temetőt gondozták.
Májusban a 8. osztály a Centropa Alapítvány pályázatára, amelyért különdíjat kaptak,
feldolgozta a szedresi zsidó családok történetét, és „örökbe fogadta” a szedresi zsidó házakat.
Szintén májusban a Közösségek Hete országos akcióján belül: „Üres padok” címmel
megemlékeztek a holokauszt idején az iskolából elhurcolt és oda vissza nem térő zsidó
diákokról, valamint kiállítást rendeztek a könyvtárban a Tolna megye XX. századi
történelméből a Sziget Egyesülettel együttműködve. Valamennyi programról Barteczka Mária

titkárunk tudósítást küldött a Tolna Megyei Népújságba, és a megjelent cikkeket albumba
rendezték (ez a 15. kötet).
A Lakiteleki Népfőiskola hirdetett meg egy Kárpát-medencei történelem versenyt az
1848-as forradalom 170. évfordulója alkalmából a "Turini remete" Kossuth Lajos élete és
pályafutása címmel. A vetélkedőn a Dunaújváros Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
9. évfolyamos csapata 11. helyezett le, felkészítő tanáruk Süveges Zoltán volt. Gratulálunk!
Lengyelen honismereti témájú gyermektábort szerveztek július második hetében,
program az Óvodatörténeti és Néprajzi Múzeum megtekintése, a lengyeli iskolatörténet
megismerése, ezen kívül hagyományos ételeket készítenek, hagyományos népi játékokat
elevenítenek fel a résztvevő 32 diákkal.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársai múzeumi foglalkozásokat tartottak
óvodásoknak a húsvéti és adventi ünnepkörhöz, a Márton-naphoz és a múzeumi kiállításokhoz
kapcsolódóan. Múzeumi órákat szerveztek az alábbi témákban: őskor, rómaiak Pannoniában, a
honfoglaló magyarság, törökkori emlékek, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc és helyi
eseményei, Szekszárd története valamint a Sárköz története és néprajza. Együtt a múlt
nyomában címmel múzeumi nyári tábort tartottak 9-12 éves gyermekek számára június 25-29.
között 25 fő számára. A programok fő irányítója: Andrásné Marton Zsuzsanna
múzeumpedagógus, egyesületünk tagja. Baka Zsuzsanna a félévben sokat dolgozott a
múzeumpedagógiai programok vármegyeházabeli foglalkozásain a múzeumpedagógussal
együtt. Másrészt nagy szerepe volt a Baka István Alapítvány Szekszárdra telepítésében, a
kuratórium megújításában és a múzeumi világnapi programjának létrehozásában,
A bonyhádi Völgységi Múzeum 2018. évi, havi rendszerességgel tartott
közművelődési programját és a Honismereti Kör havonta tartott bemutatóit több egyesületi
előadó is fémjelzi: dr. Szőts Zoltán, Bognár Cecil, Glöckner Jánosné, Viliminé dr. Kápolnás
Mária. A múzeum támogatta a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium Hagyományőrző
Egyesület megalakulását. Dr. Szőcs Zoltán igazgató 2018. június 18-án városnéző kirándulást
szervezett Szabadkára. A múzeum támogatta a Perczel Miklós Nemzetőr Bandérium
Hagyományőrző Egyesület megalakulását. Dr. Szőcs Zoltán igazgató 2018. szeptember 15-16ra kirándulást szervezett (Kulturális Örökség Napjai).
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület munkája ebben az évben január
22-én indult, amikor is megnyitották az Évezredek emlékjelei című állandó helytörténeti
kiállítást, melynek tervezésében és kivitelezésében részt vett Müller Ádám tagtársunk. Április
3-án, a Város Hete programsorozat keretében nyílt fotókiállítás Bakó Jenő fotóiból Dombóvár
Aranykora címmel, a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben. Müller Ádám közreműködött
a programon. A Múzeumok Éjszakáján a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben nyílott
Apáink Öröksége kiállítást Takács Istvánné helytörténész nyitotta meg, a programon
közreműködött Szűcs László elnök tagtársunk. Az egyesület aktív szerepvállalója városi
rendezvényeknek, pl. június 24-én az újdombóvári bombázás, valamint a holokauszt dombóvári
áldozatairól tartott megemlékezésnek. Az egyesület aktív szerepvállalója városi
rendezvényeknek, pl. október 31-én megemlékezés és koszorúzás volt a Hősök szobránál,
amelyen részt vett Szűcs László és Müller Ádám tagtársunk. November 1-én a dombóvári
temető sírkertjében halottak napi megemlékezés történt, amelyen Müller Ádám gitározott.
Novemberben Szűcs László és Müller Ádám rendbehozta a 2015 nem működő honlapjukat. Az
egyesület értékmentő munkáját dicséri az 1917-ben elhunyt Regattini Zita sírkeresztjének
restaurálása és elhelyezése a sírkertben.

Müller Ádám tagtársunk már nem Dombóváron, hanem Sásdon dolgozik. Ennek ellenére segít
nekünk összefogni a dombóvári munkákat, tudósít minket róluk. Új munkahelyén is sokat
dolgozik, két kis kamarakiállítást (képeslap és fotókiállítás) nyitottak meg, s cikkei is
megjelentek a helyi újságban.
2018. szeptember 14-én a Fekete István Kulturális Egyesület elbúcsúzott Csonka
Sándor festőművésztől, alapító tagjától, aki számos festménnyel gazdagította az író emlékére
alapított múzeumot. Október 10-én Bodó Imre mint egyesületi elnök újabb, elsősorban
helytörténeti könyveket adományozott a dombóvári Könyvtárnak. A budapesti
Angolkisasszonyok templomában elbúcsúztak Dr. Bőzsöny Ferenctől, a Magyar Rádió egykori
főbemondójától, aki jó kapcsolatot ápolt a Fekete István Múzeummal és a Kulturális
Egyesülettel is. Írásait rendszeresen közölték az emlékkönyveikben. December 7-én Fekete
István Emlékművet avattak Zircen. Bodó Imre a Fekete István Múzeum és Kulturális Egyesület
tevékenységéről tartott előadást a népes közönségnek. Az emlékmű leleplezése után Szollár
András elnökségi tag és Bodó Imre elnök is elhelyezték a megemlékezés koszorúját a
talapzatnál. Köszönjük a dombóváriak hagyományőrző munkáját.
A Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör dr. Kiszler Gyuláné szervezésében a nyár
folyamán az önkormányzat autóbuszával szakköri kiránduláson vett részt Bonyhádon. A
szakköri tagok a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumot és a megújult Völgységi Múzeumot
keresték fel. A Kölesdi Népfőiskola előadásaiból az Arany Jánosról szólón vettek részt a
szakköri tagok. Gratulálunk a szakköri munkához.
Lugosi Hírmondó című újságban Kaczián Jánosnak két írása (2018. 3. szám), a Valóság
novemberi számában pdig dr. Gesztesi Tamás és dr. Gesztesi Enikő közös cikke jelent meg. A
Honismeret című folyóiratban több anyagunk látott napvilágot. Az 1. számban Bodó Imrének
jelent meg egy cikke. A 2. számban jelent meg a három Garaysta már említett cikke (Andi
Norbert – Angyal Réka – Molnár Eszter), valamint két tag három írása: dr. Gesztesi Enikőnek
1, valamint Bodó Imrének 2 írása, a 3. számban dr. Gesztesi Enikőnek 1 anyaga. Ugyanakkor
ez utóbbi számban jelent meg Zsikó Zoltánnak egy szép írása az idén megkapott Civildíjunkról. Két cikk jelent meg az 5. számban Bodó Imre, illetve Kaczián János tollából. Tovább
szeretnénk bővíteni a Honismeret című folyóirat megrendelőinek számát, ezúton kérnénk a
Tagságot, hogy aki az évi 6 számot meg tudja rendelni, az tegye meg. Bodó Imrének a
Honismeret cikkén túl a Nimród Vadászújságban, az Új Ember c. katolikus hetilapban és a
Spiritus folyóiratban is jelentek meg írásai. Mint már fent (az adott témáknál jeleztük)
rendszeresen jelennek meg rólunk írások a helyi médiában.
Barteczka Mária szabad idejét sem kímélve összegyűjtötte a Tolnai Népújságban rólunk,
tagtársaink tevékenységéről, életéről megjelent cikkeket (kb. 160 cikk!!!!). Köszönjük ezt
azáldozatos az anyagot megőrizzük, e-mail segítségével tudjuk küldeni tagtársainknak.
Az elnökség munkája, pénzügyek, adminisztráció
Elnökségi ülést tartottunk február 2-án, április 27-én, június 23-án, augusztus 2-án és
december 18-án. A rendezvények miatt munkaértekezletet tartottunk augusztus 22-én,
december 4-én. Országos elnökségi ülésen és közgyűlésen vett részt dr. Gesztesi Enikő március
2-án, szeptember 21-én és december 14-én. Május 18-án elnökségi ülés és rendkívüli közgyűlés
is volt, melyen az elnök mellett dr. Szőts Zoltán országos küldött is részt vett. Irodánkban
ügyeletet láttak el, a postát figyelték, rendezési, takarítási és felújítási munkát végeztek dr.
Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Horváth Endre és Barteczka Leszek. Köszönettel tartozunk
önzetlen munkájukért.
Február végén Klézli Erzsébet és Horváth Endréné elkészítették a Kulturális statisztikai
jelentést és beszámolót, májusban az éves KSH jelentést, az éves mérleget és közhasznúsági

jelentést. Horváth Endréné és Vecsei Lászlóné részt vett a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésén.
Május 15-17 között Barteczka Mária és Horváth Endréné vett részt az Állampolgári Részvétel
Hetén, június 1-én pedig Barteczka Mária és dr. Méry Éva képviselték egyesületünket a Városi
Civil Napon. Több tagtársunk szerepet vállalt a megye több településén a Műemléki
Világnapon, a Múzeumok éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján, az Állampolgári Részvétel
Hetén. Több egyesületi tagunk szerepet vállalt kiállítások megnyitásán, a Tudomány Napján
előadásokkal
Október 18-án Barteczka Mária részt vett a CIC információs napján. Dr. Gesztesi Enikő
november 20-án Civil Fórumon kapott tájékoztatást a NEA 2019 pályázatokról. Horváth
Endréné kezelte a pénztárunkat, precízen intézte a gazdasági ügyeket. A következő év elejétől
azonban (egy átmeneti időszak után) ezeket a feladatokat Vecsei Lászlóné pénztárosunk veszi
át. Köszönjük Éva áldozatos munkáját. Köszönjük könyvelőnk, Klézli Erzsébet mindenre
kiterjedő támogató tevékenységét is.
2017 októbere és 2018 júniusa közötti működésünket segítette egy pályázat, amelyet az
Országos Szövetség nyert el egy Miniszterelnökségtől kapott, az EMMI által bonyolítandó
működési támogatás keretében. Az összeg nagyon szép volt, 600 000 Ft. Az összegből ebben
az évben előadói díjakat, egy Tolna megyei körutazás buszköltségeit, a diákoknak az Országos
Ifjúsági Akadémiára történő eljutását, postai szolgáltatásokat, irodaszerek vásárlását tudtuk
biztosítani. A pályázatok szakmai előkészítését és az elszámolás szakmai beszámolóit dr.
Gesztesi Enikő, a pályázatok pénzügyi elszámolását Horváth Endréné készítette.
Köszönetet szeretnénk mondani Katona Szilviának és a Séd Nyomdának, hogy rendszeresen
támogatja egyesületünket, a nyár folyamán két doboz könyvet kaptunk az intézményétől.
A SzMJV-hoz benyújtott pályázatunkra 110 000 Ft működési célú támogatást kaptunk.
Középiskolás helytörténeti vetélkedők rendezésében, pályázatok végrehajtásában
működtünk közre. A díjazottaknak, győzteseknek többször adtunk jutalomkönyveket, amihez
köszönjük a Séd Nyomda Kft. könyvadományait.
Új tagokat is köszönthetünk egyesületünkben: Tagként vettük fel dr. Dobos Gyulánét,
dr. Molnár Zsuzsannát, Bognár Cecilt és Deák Orsolyát. Örömmel jelezzük, hogy három erdélyi
kolléga kérte felvételét az egyesületbe, akiket 2018. augusztusban és szeptemberben
tiszteletbeli tagként fel is vettünk. Király Zoltán, a Lugosi Hírmondó főszerkesztője, Király
Linda, nyugalmazott pedagógus, valamint Bakk Miklós, a Sapientia Egyetem (Kolozsvár)
egyetemi tanára. A tagság ismerheti őket, 2017-ben megtisztelek jelenlétükkel a jubileumi
közgyűlésünket. Tagságukra nagyon büszkék vagyunk, munkájukhoz, együttműködésünkhöz
sok sikert kívánunk.
TERVEK ÉS TEENDŐK 2019

Folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjainkat /Bél Mátyás-nap, megyei találkozó,
előadások, stb./ megőrizzük és megtartjuk.
Január-december
Folytatjuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban c. előadássorozatot a
WMMM-mal együtt.
Március 10-15.
Sírok gondozása. Koszorúzás és megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és
szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben
Március 24. Részvétel és előadás a Honismereti Szövetség Honismeret Napi országos
rendezvényén
Március 25. XII. Honismeret Napja Szekszárdon, a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban

Március 30. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése
Április
Együttműködési Szerződés kidolgozása a PTE KPVK dékánjával
Április
Városi Civil Fórumon részvétel
Április 26.
Részvétel a Civil Kerek Asztal munkájában
Május 18
Múzeumi Világnap tagjaink előadásai és felügyelet a kiállításokon
Május 23-25. ÁRH (Állampolgári Részvétel Hete) – részvétel
Május vége Nyugalmazott óvónők megyei találkozója Szekszárdon
Július 7-július 12.
A XLVII. Országos Honismereti Akadémia Nyíregyházán lesz. A téma a
nemesség életmódja lesz. Szeretnénk 8-10 fővel megjelenni a programon.
Július 30-augusztus 4
Részvétel az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémián Kőszegen, legalább két
tanulóval
Augusztus 29 IV. Szekszárd Város Napi vetélkedő szervezése Szekszárd Város általános
iskolai tanulói számára
Október 5.
XIX. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek
és az egyesület Egyed Antal-díjainak átadása
Október 6.
Megemlékezések, koszorúzások
október 23. Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával
Ősszel
Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján
Részvétel a Hon- és népismeret konferencián
Az év során Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Ped. Munkabizottságban.
Részvétel a Pedagógiai Munkabizottság által szervezett módszertani
előadásokon
Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,
könyvcsomag ajándékozás néhány pártoló tag intézmény számára
Helytörténeti témájú írások közlése újságokban, így a Honismeret c.
folyóiratban, valamint a Tolna Megyei Krónikában, a Tolnai Népújságban, a
Szekszárdi Vasárnapban
Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban
Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események
évfordulóiról, különösen az I. világháború befejezéséről
Részvétel a Civil Fórum munkájában
Idős tagtársaink, tagszervezetek támogatása, meglátogatása ütemterv szerint
Honismereti tevékenységek támogatása:
= Bonyhádon a művelődési ház Honismereti Köre – dr. Szőts Zoltán – éves
program szerint
= Kölesden a Felnőtt Honismereti Szakkör - vezetője dr. Kiszler Gyuláné – célul
tűzték ki az 1950-es évekről szóló visszaemlékezések gyűjtését, valamint a helyi
zsidóság sorsának kutatását
Szekszárdon a Garay Gimnázium Honismereti Szakkörének működtetése
Szerepvállalás helytörténeti témájú kiadványok megjelentetésében
A Honismeret c. folyóirat népszerűsítése /az elnökség összes tagja 2014-től
előfizetett
Részvétel a Tolna megyei helytörténeti pályázat kiírásában és a pályamunkák
elbírálásában
Koszorúzásokon részvétel /világháborúk, holokauszt áldozatok napja, stb./
Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok
készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz
Júliusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján

Pénzügyi tervek
Bevételek
Tagdíjak
Egyéni
Pártolói
Adomány
Pályázatok
SZJA
OHA részvételi díjak
K6önyv adományok
Összesen:

II.

160000- Ft
100000-Ft
120000-Ft
200000-Ft
40000-Ft
220000-Ft
180000-Ft
1 200.000Ft

Kiadások

Bérleti díjak
Pénztáros
Net kezelője (Számlás)
Posta,
irodaszer
reluxa javíttatása, festés
Ifj OHA
OHA részvételi
útiköltség
közgyűlés
megyei találkozó
Weblap üzemeltetés
Egyed Antal -díjak költségei
Megyei óvónői találk. támogatás
koszorúk
OHA képviselők támogatása
Összesen:

34.000 Ft
36.000 Ft
40. 000 Ft
40.000-Ft
30.000-Ft
26.000-Ft
25.000-Ft
220.000-Ft
80.000-Ft
10.000-Ft
80 .000- Ft
20.000-Ff
20.000-Ft
5.000-Ft
30.000-Ft
50.000-Ft
556.000- Ft

Örömmel köszöntjük minden tagtársunkat, jó egészséget és sok sikert kívánunk a további
honismereti munkához!
Szekszárd, 2019. március 11.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

