MELLÉKLETEK
A TOLNA MEGYEI EGYED ANTAL HONISMERETI EGYESÜLET
BESZÁMOLÓJA
a 2019. évben végzett munkáról.
Egyesületünk az előző évi szép sikerek után 2019-ben is újult erővel végezte a szakmai munkát.
Folytattuk eddigi vállalásainkat: hagyományos programjainkat megőriztük, sőt
bekapcsolódtunk, bekapcsolódunk új tevékenységekbe is. A végzett munkánkról folyamatosan
tájékoztattuk tagtársainkat a közgyűlések, találkozók során, továbbá a rendszeressé váló e-mail
üzenetek segítségével.
Az év legfontosabb, munkánkat segítő, kapcsolatrendszerünket megújító eseménye
2019. június 12-én történt, amikor egyesületünk és a PTE Kultúratudományi,
Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (PTE KPVK) együttműködési megállapodást
kötött közös tehetséggondozási programok megvalósítására. Az ünnepélyes keretek között
történt megállapodás–aláírás kapcsán lehetőséget kapott arra az elnök asszony, hogy ismertesse
e megállapodásnak az egyesületünk számára mutatkozó pozitív attitűdjeit: diákok, fiatalok
bevonása a kulturális örökség megóvásába, a Honismereti Szövetség Hon- és népismeret
rendezvényein résztvevők biztosítása a kar részéről, tanár-diák együttműködésen alapuló
műhelymunkák támogatása. Az aláírást egy kb. egy éves folyamat előzte meg, amelyet prof. dr.
Szécsi Gábor dékán úrral folytatott az elnök asszony. A dékán úr a megállapodás után felvételét
kérte az egyesületünkbe, amelyet nagy örömmel vettünk, büszkeséggel fogadtuk el.
Ódor Jánossal történt egyeztetés nyomán januártól májusig öt előadásból álló
előadással folytattuk a Kedvenc témám – Honismeret a múzeumban címmel meghirdetett
előadássorozatot. 2019 januárjától májusig is négy remek szakembert, előadót hallhattunk. Az
előadók közül mindenki egyesületi tagunk. 2019. január 9-én Szalai Ágnes (Bornemissza Anna,
Erdély fejedelemasszonya), február 13-án Liebhauser János (A könyvtár jövője - a jövő
könyvtára), március 13-án dr. Dobos Gyula (A Tolna megyei Nemzetőrség), május 8-án MaulLink Dóra (Katolikus egyházlátogatások Tolna megyében a 18-19. században) helytörténészek,
kutatók adtak elő a sorozat keretei között. Áprilisban, a diákok szoktak bemutatkozni, az ifjú
tehetségek. Ebben a tanévben három nagyon szorgalmas, ifjú kutató munkáit mutattuk be,
három nagyon tehetséges Tolna megyei érettségi vizsgák előtt álló diák adott el (április 10).
Egy tanuló, Domonkos Dominika /12. A/, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója (Egy
feminista szemléletű, paksi származású izraelita írónő munkássága. felkészítő tanár: Szeriné
Hipszki Györgyi), kettő tanuló pedig a Szekszárdi Garay János Gimnázium végzős diákja:
Varga Zsófia /12. A/ (Baka István költői képalkotási technikája, felkészítő tanár: Elblinger
Ferencné) és Tápai Zoltán /12. E/ (Erwin Rommel az első világháborúban, felkészítő tanár:
Nagy László). Az előadások rendszeres látogatói a honismereti szakkör tagjai is.
Február 22-én a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében a Hollós László
Megyei Versmondó Versenyen Horváth Endréné zsűrizést vállalt.
Március 6-án Tengelicen Rillné Csapó Etelka tartott előadást a tengelici kastélyokról
és nemesi családokról. Március 12-én szintén Tengelicen a Cselekvő Közösségek programján.
jelen volt egyesületünkből Barteczka Mária, Révai Lilla Irén, Farkas Dénes tagtársaink.
Március 15-én hagyományos koszorúzási ünnepségeket tartottunk pártoló
tagintézményeink diákjainak műsorával (Szekszárdi Garay János Gimnázium, a Szekszárdi I.

Béla Gimnázium és a Szekszárdi Baka István Általános Iskola tanulóival) az alsóvárosi
temetőben és az újvárosi temetőben is (Garay Antal, dr. Hollós Alajos, Török Zsigmond). Az
eseményen SZMJV Önkormányzatát Gombás Viktória és dr. Máté István képviselte. Ünnepi
beszédet mondott ezen a napon 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. Az elnökség tagjaival együtt a
városi ünnepségen a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanulói koszorúztak.
E jeles napon megyeszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat tartottak, melyeken
egyesületünk tagjai is részt vettek /pl. Bonyhád, Hőgyész, Simontornya, Tamási, Szedres/.
Ebben az évben közülük is kiemelkedett a medinai megemlékezés a Hősök Kertjében, ahol az
általános iskolások adtak műsort, amit koszorúzás követett.
Március 24-én Budapesten, a Duna Palota Széchenyi termében tartotta a Honismereti
Szövetség az első országos Honismeret Napja rendezvényt. A rendezvény alcíme:
Helytörténeti tankönyvek, kiadványok módszertani bemutatója volt. A nap során 7 újszerűnek,
az elmúlt két évben megjelent tankönyvnek, munkafüzetnek a bemutatására került sor. A
programon „Homo ludens” Egy szekszárdi honismereti munkafüzet a megújuló
történelemtanítás tükrében címmel tartott előadást dr. Gesztesi Enikő, aki a Honismereti
Szövetség Pedagógiai Munkabizottságának elnökeként a konferencia egyik mentora is volt. A
rendezvényen részt vett Barteczka Mária titkár, Horváth Endréné és Horváth Judit.
Március 25-én megrendeztük megyénk XII. Honismeret Napját. A 2019. évi
megemlékezésnek a Szekszárdi Garay János Gimnázium adott otthont. A rendezvényen először
Heilmann Józsefné, a gimnázium igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Dr. Gesztesi Enikő
ünnepi beszéde után három előadásra került sor. Elsőként dr. Gesztesi Enikő elnök asszony és
dr. Gesztesi Tamás egyesületi tag, nyugalmazott belgyógyász főorvos tartott előadást Bél
Mátyás eszméinek terjedése címmel. Ezt követően a megjelent tanulók, tanárok, helytörténeti
szakemberek számára Zentai András, a gimnázium nyugalmazott tiszteletbeli igazgatója, a
TMEAHE tagja A Szekszárdi Garay János Gimnázium történetének sajátosságai című
előadásában a gimnázium történetét, sikereit, lehetőségeit tárta a közönség elé. S végül –
hagyományainknak megfelelően - két végzős tanulót, a honismereti szakkör diákjait, Gujás
Enikőt és Vecsei Vivient (12. B) hallgatta meg a közönség, akik 23 év egy főgimnázium élén:
Wigand János, a múzeumalapító igazgató címmel tartotttak előadást. Köszönjük a gimnázium
vezetésének, hogy vendégül láttak bennünket e jeles napon. Örömmel vettük a Tolnai Népújság
megkeresését , megjelentettek egy szép összegzést az egyesületről és a programról.
Március 30-án tartotta a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves
közgyűlését Szekszárdon, a Babits Mihály Művelődési Központban, ahol beszámoló hangzott
el az egyesület 2018. évi munkájáról, megfogalmaztuk a terveket és teendőket 2019-re
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, az újonnan megjelent
kiadványokról. Már többen kérték a tiszteletbeli tagság lehetőségét /határon túliak, 80 év
felettiek, megyehatáron túl élők/, ezt a helyzetet értékeltük.
Március-áprilisban Kaczián János adatgyűjtő fényképezést végzett a szekszárdi
temetőkben, április 9–én temetőrendező munkát végzett a szekszárdi zsidó temetőben, május
17-én ismeretterjesztő városi sétát szervezett Szekszárdon, a Múzeumi Világnap alkalmából,

s mindemellett folyamatosan gyűjti az adatokat az Életek és utak címmel tervezett megyei
életrajzi lexikonhoz.
Dr. Dobos Gyula márciusban, majd áprilisban két helytörténeti előadást – Egy Tolna
megyei nemesi család, Magyarország 1790-1849 között - tartott a szekszárdi Rotary Clubban.
Május végén Baján A Perczelekről, különös tekintettel kapcsolatukra a bácsborsódi Latinovits
családdal címmel ismét előadott, a Malom Club Panzióban. Június elején, a Pünkösdi Fesztivál
keretében Szekszárdról tartott vetített képes előadást a kisvárdai és orosházi Rotary Clubok
tagjainak. Januárban, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Múzeumi Esték sorozatában adott elő
Perczel Mór életéről. Dr. Dobos Gyula a szekszárdi Aranykönyv Szerkesztőbizottságának
elnöke, s Cserna Anna tagtársunk szintén tagja a három tagú bizottságnak.
Április 25-én Andics János Tűzoltók mesélik című könyve bemutatóját tartották az
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér és a Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából
Őcsényben. Az előadást megtisztelte jelenlétével dr. Gesztesi Enikő elnök.
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Várostörténet mindenkinek címmel – havonta
1-1 előadással bemutatja a Város, ahol élünk című könyvet és munkafüzetet. Márciusban
Viliminé dr. Kápolnás Mária, májusban dr. Várady Zoltán, az MNL Tolna Megyei Levéltára
igazgatója tartott előadást. Május 11-én Hecker Henrietta tagtársunk, szintén a TML
munkatársa az Enyém, tied, mienk családtörténeti kutatótáborban, Tolnán tartott előadást.
Ezen kívül a levéltár 6 munkatársa nagysikerű családtörténeti előadássorozatot
(családfakutatás) tartott, az elődók egyike Hecker Henrietta volt.
Május 28-án tartották a nyugalmazott óvónők – a Brunszvik Teréz Megyei
Óvodapedagógusok Köre szervezésében – megyei baráti találkozójukat Szekszárdon a
Babits Mihály Kulturális Központban, ahol elnökségünket Horváth Endréné képviselte, s az
egyesület nevében köszöntötte a megjelenteket.
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. A Kölesdi Értéktár anyagából készült kiállítást, a kiállítás
rendezője, dr. Kiszler Gyuláné mutatta be 2019. június 8-án.
Május elején Pusztahencsén a Népfőiskolai előadássorozat keretében A nagydorogi
reformátusok története 1583-1953 címmel Dobri István tartott előadást. Majd, június 20.-án
volt 200 éves a nagydorogi reformátustemető. Ebből az alkalomból június 22-én egy szép
megemlékező alkalmat tartott a temetőben a nagydorogi református gyülekezet. Dobri István
tagtársunk mintegy másfél órás előadásban ismertette a temető történetét.
Június 23-án tagjaink megyeszerte aktívan vettek részt a Múzeumok éjszakája
programsorozatban. A nagysikerű programon a közművelődési intézményekben dolgozó
tagtársaink előadásokat, tárlatvezetéseket tartottak (többen többször egy éjszakán), illetve nagy
számban jelentek meg látogatókként is. Köszönjük a gyönyörű programokat!
Június 25-én került sor Renkecz József Németh László-díjas nyugalmazott tanár
köszöntésére Medinán. A rendezvényen egyesületünk nevében Kaczián János, Zentai András
és Horváth Endréné vett részt. Dr. Gesztesi Enikő a félév során folyamatosan tartotta a
kapcsolatot dr. Farkasfalvi Józseffel és az Uzdi Diákok Baráti Körével Renkecz József

gyűjteményének megmentése érdekében. Egyesületünk szakmai tanácsaival, önkéntes
munkájával járulhat hozzá az értékmentő munkához.
Egyesületünk több tagja adott elő az év első felében a Szekszárdi Múzeumbarát
Egyesületben, így Kaczián János, dr. Méry Éva és Zentai András.
Július 8-12. között Nyíregyházán került sor a XLVII. Országos Honismereti
Akadémiára. Az Akadémia témája: „Noblesse oblige – A nemesség kötelez”. A nemesség
szerepe Magyarországon. A programokra (bál, megnyitó, fogadás, a város nevezetességeinek
megtekintése, előadások, esti programok) a Honismereti Szövetség nagy energiával készült.
Egyesületünkből a következő tagok vettek részt a programokon: Baka Zsuzsanna, Barteczka
Mária és Barteczka Leszek, Bodó Imre és Bodó Imréné, dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endre és
Horváth Endréné, dr. Méry Éva, Rillné Csapó Etelka, dr. Szőts Zoltán, Tóthné Unghy Ilona, dr.
Vizi Márta. Dr. Gesztesi Enikő itt vette át az egyesületünk felterjesztése révén a Honismereti
Szövetség elnöksége által megszavazott Honismereti Emlékérmet, illetve az elnökségünk
alapján jóváhagyott Honismereti Emléklapot Baka Zsuzsanna.
A XXIV. Országos Ifjúsági Akadémiára július 30. és augusztus 4-e között került sor
Kőszegen, a Vas Megyei Honismereti Egyesület szervezésében. Az idei akadémia, amely
egyben ifjúsági konferencia és tábor is, az Arcok és harcok: hősök, példaképek, hazafiak a
történelemben címmel került megrendezésre. Ebben az évben a Honismereti Szövetség
pályázatot írt ki, amelynek révén a diákoknak korreferátumot kellett készíteni, s a legjobb
munkát alkotó gyerekeket hívták meg a rendezvényre. Tolna megyéből két tanuló végzett
kutatásokat, a két tanuló külön készített egy-egy pályaművet: Mikóczi Leila Béri Balogh Ádám,
a hős, Mikóczi Leila pedig Ozorai Pipo címmel készített egy-egy prezentációt, a két hős, hazafi
életét mutatták be. Mindketten a Szekszárdi Garay János Gimnázium tanítványai, felkészítőjük
dr. Gesztesi Enikő volt. Ugyanezen a pályázaton Süveges Zoltán tagtársunknak három
tanítványa indult, mindhárman a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanulói. Deák
Viktória: Simonyi óbester - a legvitézebb magyar huszár c. dolgozatával, Bedő Eszter-Viczai
Ágota: Rosty Pál a magyar fotográfia úttörője c. dolgozatával jutott el az Akadémiára. A
munkák elkészítését hosszas kutatómunka előzte meg. A diákok közművelődési
intézményekben kutattak, nagyon szép, tartalmas ppt-ket készítettek, tartalmas
irodalomjegyzékkel. Csuka Luca és Deák Viktória munkáit a Honismeret 1. száma közölte is.
A Kossuth Szövetség a 2019/2020. évi tanév elején meghirdette pályázatát „Arad felett
beborult az ég…” címmel. A pályázatra Viczai Ágota a XXIV. OIHA-án (Bedő Eszterrel
együtt) már sikerrel bemutatott helytörténeti témából készítette „A 16. Károlyi-(honvéd)
huszárezred ’48-as tisztjének, Barkóczy Rosty Pálnak példaadó életútja” c. munkáját, melyet a
zsűri ezüst oklevél díjazásban részesített.
Barteczka Mária július 26-án és 29-én a szedresi zsidó temetőben sírgondozást végzett.
Július 27-én Kőbányai János budapesti írót, újságírót kalauzolta Szedresben. Augusztus 8-án
Szedresben könyvdedikálást szervezett Farkas Melinda költőnő számára.
Augusztus 14-én dr. Várady Zoltán „Tolna vármegye adminisztrációjának
újjászervezése 1698-1703 között” címmel tartott előadást a Magyar Történelmi Társulat és
annak Dél-dunántúli Csoportja nyári tengelici konferenciáján, amelynek témája a következő
volt: „Hatalomváltás és társadalom a Kárpát-medence térségében. A szuverén hatalom
változásainak hatásai a társadalomra (16–20. század)”.

Augusztus 24-én immár negyedszer 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 jelentkezett. 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, tagtársainkkal. A játékos feladatokat a honismereti egyesület tagjai - dr.
Vizi Márta, dr. Gesztesi Enikő, Barteczka Mária, valamint Hecker Henrietta - állították össze.
A kulturális központ mellett helyszínt biztosított a program lebonyolításához a Wosinsky Mór
Megyei Múzeum, az MNL Tolna Megyei Levéltára is. A vetélkedőt elnökségünk tagja, dr. Vizi
Márta koordinálta és vezette le. Kovács Zsuzsanna rengeteget segített a verseny
lebonyolításában, mellette több tagunk is hozzájárult a verseny sikeres megrendezéséhez:
Szalai Ágnes, dr. Molnár Zsuzsanna, dr. Méry Éva, Baka Zsuzsanna, Horváth Endréné, Elekes
Eduárdné, Véghelyi Józsefné, Losoncziné Zana Judit, Csillagné Szánthó Polixéna, dr. Dobos
Gyula. Mindemellett a Szekszárdi Garay János Gimnázium honismereti szakkörösei segítettek
az előkészületekben és a verseny lebonyolításában is (10 fő). A megmérettetés végén a zsűri
elnöke, Zsámboki Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke elismerően szólt a felkészítő
nevelők, a versenyzők és a szervezők munkájáról. Idén a serleget, a verseny fődíját a Szekszárdi
Garay János Gimnázium tanulói vehették át Ács Rezső polgármester úrtól.
Augusztus 24-én Szekszárd Város Napjának programjai között a MNL Tolna Megyei
Levéltára is tartott előadásokat a borászat és a Tudásközpont témában. Hecker Henrietta
segédlevéltáros tagtársunk levéltári pedagógiai foglalkozásokat tartott érdeklődőknek.
Szeptember 27-én a Kutatók éjszakája rendezvénysorozat keretében a MNL Tolna
Megyei Levéltárában tagtársaink közül Hecker Henrietta segédlevéltáros tartott előadást
Boszorkányégetések Tolna megyében címmel.
Október 5-én rendeztük meg Bonyhádon, az Evangélikus Gyülekezeti Teremben
egyesületünk XX. Megyei Honismereti Találkozóját. A megyei találkozón elsőként Zsámboki
Árpád, a Honismereti Szövetség alelnöke köszöntötte a megjelenteket, értékelte az
egyesületnek az elmúlt 20 évben a hagyományápolás és hagyományteremtés terén végzett
munkáját. Majd Szabó Tibor, Bonyhád alpolgármestere méltatta az egyesület Tolna megyében
betöltött szerepét. A nap folyamán Aradi András, a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye
esperese is üdvözölte a résztvevőket, hálásak vagyunk az esperes úrnak a szép és méltó
helyszínért, a vendéglátásért.
A köszöntők után dr. Gesztesi Enikő elnök asszony tartott beszámolót a tagságnak.
Beszélt az elmúlt időszak rendezvényeiről, ünnepi gondolataiban értékelte a tavaszi közgyűlés
óta az egyesület életében lezajlott eseményeket. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
segítik az egyesület munkáját, illetve akik hozzájárultak a terveik megvalósításához. Majd
Zsámboki Árpáddal együtt átadták az országos és megyei kitüntetéseket. A Honismeret
Szövetség elnöksége 2019-ban dr. Gesztesi Enikőnek ítélte oda a Szövetség Honismereti
Emlékérmét. Kiemelkedő értékmegőrző és értékmentő munkájukért a szövetség emléklapját
kapták Baka Zsuzsanna nyugalmazott pedagógus (Szekszárd), Csuhaj Tünde tojáshímző
nyugdíjas (Szekszárd), Móser Zoltán fotóművész (Bonyhád), Naszladi Judit karnagy,
pedagógus (Szekszárd), Orbán György középiskolai tanár, előadóművész (Szekszárd), valamint
a Szekszárdi Garay János Gimnázium közössége. Az egyesület által alapított Egyed Antal-díjak
közül az egyéni elismerést Horváth Endréné nyugalmazott pedagógus, az egyesület egykori
titkára, a közösségi díjat pedig a sárszentlőrinci Zsivora György Evangélikus Népfőiskolai

Alapítványnak kapta. Köszöntöttük a 90 és 80 éves tagtársainkat is: Renkecz József 90 éves,
Bíró vilmos, Deák István és dr. Gesztesi Tamásné dr. Lendvai Piroska tagtársainkat.
A díjak, emléklapok átadását két előadás és egy könyvbemutató követte. Az előadók
Bonyhád legújabb kutatási eredményeiről szóltak. A bevezető előadásokat dr. Szőts Zoltán, a
bonyhádi Völgységi Múzeum igazgatója (Az életrajzok forrásai), valamint Steib György (A
Bonyhádi Cipőgyár – az újabb kutatások eredményei) tartották. Majd Tóth István Zsolt - Steib
György - Chlebovics Miklós: A bonyhádi Perczel Kastély parkjának botanikai és történeti érdekességei
című könyvet mutatta be két szerző, Tóth István Zsolt és Chlebovics Miklós.

Az előadások szünetében megtekintettük az evangélikus templomot, s megkoszorúztuk
a Borbély József evangélikus lelkész sírját. Az előadások után Móser Zoltán bemutatta a KÉPTÁR-HÁZ-át, csodálatos fotóit.
A programot a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjainak lélekemelő
műsora színesítette. A programon részt vettek és segítettek a Szekszárdi Garay János
Gimnázium honismereti szakkörének tagjai is.
A rendezvényt ebéd és kötetlen beszélgetés zárta. Az ebéd után vendégeink számára dr.
Szőts Zoltán mutatta meg a város főbb nevezetességeit, közgyűjteményeit.
A rendezvény házigazdája, a programok mentora volt Szőts Zoltán elnökségi tagunk,
aki szívét, lelkét beleadta e rendezvény megvalósításába. Hálásak vagyunk a Bonyhád Város
Önkormányzatának, különösen Filóné Ferencz Ibolya polgármester asszonynak a programok
megvalósításához biztosított anyagi támogatásáért.
A rendezvényt méltatta a Tolna Megyei Népújság (2019. október 07).
Ugyanezen a napon, október 5-én Kaczián János előadást vállalt a Tolna megyei kórház
Balassa Napok programjában: Bába, dajka, testorvos és halottkém témakörben adott
összefoglalást Szekszárd 18-19. századi gyógyászatának történetéből.
Október 2-án, 9-én, 16-án és 30-án án a MNL Tolna Megyei Levéltára szervezett –
immár harmadik alkalommal - családfakutató kurzust. tanfolyamot Bevezetés a
családfakutatás rejtelmeibe címmel. A rendezvényt Hecker Henrietta segédlevéltáros
tagtársunk szervezte, s több érdeklődő tagunk is részt vett az előadásokon.
Október 4-én az Aradi Vértanúk emlékére szervezett szekszárdi koszorúzáson részt vett
Barteczka Mária és Bognár Cecil Gyula. Október 6-ra a Szekszárdi I. Béla Gimnázium
történelemtanárai, illetve diákjai rendbe tették az újvárosi honvédsírokat dr. Mikóné Csősz
Judit szervezésében.
Október 10-én tartotta Szabadi Mihály tagtársunk kilencedik könyvének bemutatóját
Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Központban. A könyv címe: Hol kél a Nap? A
rendezvényen részt vett Szabadi Mihályné, dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Horváth
Endre, dr. Kiszler Gyuláné és Kiszler Gyula. Szeretettel gratulálunk a nagyszerű olvasmányhoz!
Egyesületünk hat fővel – dr. Gesztesi Enikő, Barteczka Mária, dr. Dobos Gyula, dr.
Eszteri Zoltán, Bognár Cecil és Bicskei Balázs - részt vett a városi október 23-i műsoron, az
ünnepen koszorúval emlékeztünk az áldozatokra. A résztvevők a Szekszárdi Garay János
Gimnázium honismereti szakkörének tanulóival együtt helyeztek el koszorút az emlékműnél.
A Hőgyészi Értékőrző Egyesület kezdeményezése volt, hogy a csicsói templom
melletti térségre összegyűjti a környék végsőkig elhagyatott útmenti keresztjeit vagy azok
maradványait. Az első kereszt 2019. október 27-én került a helyére. A helytörténeti
munkálatokban Stefán György tagtársunk vett részt.

November 4-én a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által a Magyar Tudomány Ünnepe
alkalmából rendezett tudományos napon dr. Vizi Márta is előadott. Előadásának témája a
Szemeskályhák a szigligeti várban volt.
November 8 és 10 között tartotta a Honismereti Szövetség az VI. Hon-és Népismeret
Konferenciát Jászberényben, a Vitéz János Tanárképző Központban. Az egyetemistákon túl
dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnökének segítsége révén több szaktanár is részt vett
a három napos kurzuson. Szekszárd, a PTE Illyés Gyula Kultúratudományi, Pedagógusképző
és Vidékfejlesztési Kar két egyetemi hallgatót is küldött a rendezvényre. Dr. Gesztesi Enikő
előzetesen tárgyalt dr. Szécsi Gábor dékán úrral, tagtársunkkal. Neki köszönhetjük, hogy a két
egyetemista eljutott a rendezvényre (az egyetem állta az odautazás költségeit). A konferencia
témája Az ünnepi hagyományok feldolgozásának és átadásának módszertana és gyakorlata
volt. Egyesületünket dr. Gesztesi Enikő képviselte, aki a Honismereti Szövetség Pedagógiai
Bizottságának elnökeként is részt vett az eseményen.
Nagydorogon november 7-én a helyi plébános szervezésében és az önkormányzat
hathatós támogatásával a település zsidó temetőjében egy megemlékező ünnepség, illetve
kisebb karbantartó munkálatok zajlottak. Budapestről 4 egyházi gimnáziumból kb. 50 tanuló és
a kísérőik vettek részt az alkalmon. Először a parókián fogadták őket, majd kisétáltak a zsidó
temetőbe, ahol Dobri István tagtársunk tartott előadást a nagydorogi zsidóságról és
temetőjükről. A megemlékezés után a fiatalok és a kísérők takarították a temetőt és ismerkedtek
a síremlékekkel. Az eseményről filmet készítettek a résztvevők, amit a Nagydorog Televízió is
többször leadott.
November közepén indult útjára Nagydorogon a „Téli esték" előadás sorozat,
amelynek keretében december 2-án - a sorozat második estéjén – „Nagydorog zsidósága"
címmel szép számú közönség előtt másfél órás előadást Dobri István tagtársunk.
Barteczka Mária november 12-én egy 50 éve elhelyezett emlékkapszula kiemelésén és
új elhelyezésén vett részt Kajdacson, a műsor és az emlékbeszéd megírásának szervezésében
vett részt. Titkár asszonyunk emlékezést is írt a Tolnai Népújságba.
November 14-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karának épületében került sor a MNL Tolna Megyei Levéltárának XXIII.
Levéltári napjára, melynek keretében szervezett „Válságos helyzetek - válaszok”
konferencián dr. Szécsi Gábor tagtársunk köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Balázs
Kovács Sándor tartott előadást Veresmarti Mihály megtérése históriája címmel. Végezetül
Hecker Henrietta „Boszorkányperekkel” a bullying ellen” című előadása hangzott el.
November 16-án dr. Gesztesi Enikő elnök asszony részt vett a Vas Megyei Honismereti
Egyesület által Szombathelyen rendezett 26. Megyei Pátria Nap-i programon.
November 18-án a Kölesdi Felnőtt Honismereti Szakkör a XXXI. kiállítását nyitotta
meg „Kölesd 1848-49-es emlékei” címmel. A programot szervezete, valamint az este során
előadást tartott dr. Kiszler Gyuláné. Egyesületünk tagjai közül ott volt dr. Kiszler Gyula és
Barteczka Mária, Bognár Cecil Gyula tárogatón Rákóczi és 48-as dalokat játszott.
November 25-én a Babits Mihály Művelődési Központban nagyszámú érdeklődő előtt
mutatták be a Hősök voltak és áldozatok /Szekszárdiak a Nagy Háborúban 1914-1918./ című
kötetet, amely a Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület kiadásában

jelent meg. A Tudomány napja alkalmából megrendezett könyvbemutatón előadást tartottak a
kötet szerzői prof. dr. Nagy Janka Teodora (PTE KPVK), dr. Szabó Géza régész. Az eseményen
részt vett egyesületünkből Elekes Eduárdné elnökségi tag.
Az Egyházi Közművelődési Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet december 1112-én Szekszárdon rendezte meg az idei Egyház és Közművelődés Konferenciát. A
konferencia témája a 2020-as eucharisztikus világkongresszus előkészítése volt.
Bemutatkozásra felkértek – a véleményük szerint – néhány jól működő szervezetet. Így dr.
Gesztesi Enikő elnök december 11-én bemutathatta egyesületünk feladatait, vállalásait,
sikereit. A programon részt vett Barteczka Mária, Horváth Endréné, dr. Molnár Zsuzsanna,
Elekes Eduárdné, dr. Vizi Márta. A konferencia részvevőinek szekszárdi helytörténeti sétát
tartott Kaczián János. Köszönjük a megtisztelő felkérést.
Bezerédj Mária Ottilia 125. születésnapja alkalmából eredeti fényképét ajándékoztuk
a szedresi Bezerédj kastélyban működő intézménynek (december 16.). Kaczián János, aki a
fényképet adományozta, a program keretében előadást tartott az utolsó Bezerédj birtokosról.
Az eseményen részt vett és tudósította a Tolnai Népújságot Barteczka Mária titkár. Köszönjük
Kaczián János tiszteletbeli elnöknek, hogy a fényképet felajánlotta e nemes célra.
A Tamási Helytörténeti Alapítvány – elnöke tagtársunk, Kurdi Tibor könyvbemutatót
tartott 2019. december 18-án. A könyve K. Németh András írta, címe Tamási 1919-ben;
Ellenforradalom, fehérterror, vörösterror. Szeretettel gratulálunk a munka megjelentetéséhez.
A Szekszárdi Garay János Gimnáziumban továbbra is rendszeresen dolgozó,
tudatosan felépített honismereti szakköri munka folyik. 35 diák tagja a heti rendszerességgel
dolgozó honismereti szakköri csapatnak, tanáruk dr. Gesztesi Enikő. A csapatuk ebben az évben
háromszor vezetett vendégeket a városban. A diákok előadásokat hallgatnak meg, de elő is
adtak többször (Garay napok, szakköri foglalkozások). Ebben a tanévben az iskolában tartott
szakköri foglalkozások nagy része a Szekszárd, ahol élünk című könyv és munkafüzet
kipróbálásával, annak tartalmi és gyakorlati megismerkedésével telt. A délutáni
foglalkozásokon a könyv és munkafüzet felét dolgozta fel a csoport. Örömmel tölti el az elnök
asszonyt, hogy a diákok élvezik a munkafüzet feladatait, csoportokban dolgoztak, játékos
keretek között. A következő tanévben a könyv és munkafüzet feldolgozását folytatni fogják, s
a város szaktanárai számára bemutató foglalkozást is terveznek.
A 2018. évi megyei találkozón megbeszéltük és elfogadtuk, hogy az egyesület
elnöksége rendszeresen meglátogatja az egyesület idősebb tagjait. Ennek megfelelően
februárban felkerestük, egyesületünk nevében köszöntöttük és megajándékoztuk a 90 éves
Renkecz József tagtársunkat (Kaczián János, dr. Gesztesi Enikő, Horváth Endréné, Barteczka
Mária, Elekes Eduárdné). Március 29-én Dombóváron a Fekete István Múzeumban tett
látogatást Barteczka Mária, Horváth Endréné, majd Bodó Imre tagtársunkkal együtt, az
egyesület nevében meglátogatták Kaposszekcsőn az Evangélikus Otthonban dr. Szőke
Sándorné tagtársunkat. Horváth Endréné tavasszal Bíró Mártonné tagtársunkat kereste fel
otthonában. Március 6-án egyesületünk egy csoportja – dr. Gesztesi Enikő, Kaczián János,
Barteczka Mária, Elekes Eduárdné, Horváth Endréné - meglátogatta dr. Szilágyi Mihályt, első
elnökünket és feleségét, Erzsikét, szomorúan elköszöntek a városból elköltöző házaspártól.
Nagyon sokrétű honismereti munkát végzett Szedresben Barteczka Mária titkár.
Megünnepelték a faluban többek között a doni áttörést (január 12-én), a Kommunista Diktatúra

Áldozatainak Emléknapját, a Holokauszt Emléknapot, a Nemzeti Összetartozás Napját (a
Holokauszt Emléknap előtt a Sziget Egyesület közreműködésével rendbehozták a zsidó
temetőt). Március 14-én Bezerédj István sírját ápolták, illetve áprilisban a zsidó temetőt
gondozták. Megemlékezést tartottak Szedresben március 15-én a Művelődési Házban
(diákszínpad, énekkar, citerazenekar). Két diákkal együtt kapcsolatot tartott két izraeli
holokauszt túlélővel (róluk portrét készítettek). Áprilisban a Szedresi Önkormányzatnak a helyi
értékek védelme céljából dr. Gesztesi Enikővel és Kaczián Jánossal levelet írt. Május 9-én
Budapesten volt a Tanárnő és 5 tanítványa a Zachor Alapítványnak a zsidó múlttal kapcsolatos
művészeti pályázat eredményhirdetésén. Valamennyi programról Barteczka Mária titkárunk
tudósítást küldött a Tolna Megyei Népújságba.
Barteczka Mária és férje, Barteczka Leszek egyesületi tagjaink a Bonyhádi Magyar
Lengyel Baráti Társaság tagjaként a Tolna megyei lengyeleket fogják össze és ápolják a két
nép barátságát: március 23-án a lengyel-magyar barátság napján megemlékezést és koszorúzást
tartottak a társaság által készített szobornál, tudósítottak az eseményről a Tolnai Népújságban.
Barteczka Leszek tolmácsolást és egy Tolna megyei kórus kísérését vállalta Lengyelországba.
Az út augusztusban lesz. A szervezési feladatok jelenleg folynak. Barteczka
Leszek
a
Bukovinai Székelyek Találkozóján tolmácsolt, augusztus 22-26 között Lengyelországba kísérte
tolmácsként a nagymányoki székely kórust a Bukovínai Székely Találkozóra. Ugyancsak
Barteczka Leszek Izraelbe kísért szeptember 4 és 10-e között szedresi és porcsalmai túlélőket.
A Zachor (Emlékezz) Alapítvány továbbképzése zajlott Budapesten a helytörténeti anyagok
felhasználásával kapcsolatosan (október 25-27.). A társaság szeptember 18-án és november 11én tartotta találkozóját Barteczka Mária és Barteczka Leszek részvételével.
Révai Lilla Irén új színfoltot hozott egyesületünkbe: a Cselekvő Közösségek – aktív
közösségi szerepvállalás – kiemelt Európai Uniós projekt Tolna megyei mentoraként
áprilisban egy konferencia keretében a Tolna megyei aktív közösségeket mutatta be. A
Közösségek Hete országos rendezvénysorozaton az Értékdíjjal rendelkező Medina két
programmal is részt vett: az általános iskolában Konrád László tagtársunk tartott rendkívüli
órát, ahol a régi iskola életéről beszélt a kisdiákoknak, majd Frakas Erzsébet helyi író olvasta
fel gyereknovelláit. Az óvodában pedig "Ismerd meg Medinát" című helyismereti vetélkedőt
szerveztek. A Medinán végzett értékmentő tevékenysége során Révai Lilla Irén az év elején
szakmai összefoglalót állított össze a 90 éves Csizmadia János medinai novellaíró
munkásságáról. A Medinai Református Egyház templomának és harangjának történetét is
összegyűjtötte tagtársunk a Kossuth Rádió Déli Krónika című műsorához. A Medinai
Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületben pedig előadást tartott a települési értékfeltáró
munka éves tervének összeállításáról, valamint a települési rendezvényeken a helyi értékek,
helyi gyűjtemények, helytörténeti írások bemutatásának módszereiről.
A Medinai Református Leányegyházközség forrásteremtési technikái, valamint a
Magyar Falu Program nyertes pályázatának köszönhetően példaértékű kezdeményezésként a
közművelődés egy új szegmense, egy, a Biblián és bibliai értékeken alapuló egyházi-kulturális
programsorozat indult el Medinán. A 2020. szeptember közepéig megvalósuló előadások és
programok célja, hogy a helyi közösséget irányítsa a helyi - regionális és magyar értéket képező
egyházi programok felé. November 15-én az első hivatalos előadás témájául a 429 éves
Vizsolyi Bibliát választották, amiről dr. Szabó András irodalomtörténész tartott előadást, és
Bognár Cecil Gyula tagtársunk pedig tárogatóval tette hangulatosabbá a programot. Hálaadó,
zenés Istentisztelet keretében a medinai hősi halottakról katonai tiszteletadással is
megemlékeztek. Az Igehirdetés után az 1848-49-es szabadságharcban, az első és második
világháborúban résztvevő katonák, hősi halottak, ill. a magyar hazánkért vérüket ontó honvédek
neveit Újlaky Tibor lelkész olvasta fel. A program mentora Révai Lilla Irén tagtársunk volt,
részt vett az eseményen egyesületünkből Barteczka Mária és Konrád László.

December 1-én szintén Medinán Révai Lilla Irén megszervezte a régió első Adventi
Kórustalálkozóját, melyen három kórus szerepelt a térségből. Az eseményen részt vett
Barteczka Mária titkár. Köszönjük a Medinán végzett munkát.
A bonyhádi Völgységi Múzeum 2019. évi, havi rendszerességgel tartott
közművelődési programját és a Honismereti Kör havonta tartott bemutatóit három
egyesületi előadó is fémjelzi: január 22-én került sor Kaczián János Múltidő – Összeszedegetett
históriák kis gyűjteményes könyve című könyvének bemutatására, a könyvet ismertette dr. Szőts
Zoltán. Ugyancsak Szőts Zoltán tartott előadást A tolnai nemzetőrség megszervezése 1848-ban
címmel. Május 9-én dr. Vizi Márta tartott előadást Újabb eredmények az I. Béla király
alapította apátság kutatásában címmel. November 21-én pedig Maul-Link Dóra adott elő Nők
Tolna megye büntetőtörvényszéke előtt a 18. század első felében címmel. Dr. Szőcs Zoltán
igazgató szeptember 22-re kirándulást szervezett az Észak-Hegyhátra (Kulturális Örökség
Napjai).
A Völgységi Értéktár Bizottság elnökeként Dr. Szőts Zoltán sok önkéntes munkát
végzett, az Agrárminisztérium Hungarikum pályázatán nyertek 1 millió Ft-ot. Ritzel Zoltán
lefényképezte a Völgység természeti, épített értékeit, 2000 fotó készült, ebből egy értéktári
prospektust állítottak össze, amit április 30-án mutattak be. Az Ózsinagógában 9 "Tolerancia"
órát tartottak diákcsoportoknak Gáspár Gabriella tárlatvezetővel. Aparhant, Lengyel, Györe,
Varsád településekre ajánlották ki vándorkiállításaikat. Nagy sikerű könyvbemutató volt június
22-én a Völgységi Könyvfesztiválon, Tóth István Zsolt - Steib György - Chlebovics Miklós: A
bonyhádi Perczel Kastély parkjának botanikai és történeti érdekességei című kötete 100 fős
hallgatóság előtt került ismertetésre.
A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület munkája ebben az évben az
újdombóvári városrész centenáriumához kapcsolódik: az egyesület által működtetett Múzeum
Megállóban (Dombóvári Vasúti Gyűjtemény) május 2-án nyitották meg a Pillanatok a Vasutas
telep múltjából c. új időszakos kiállítást. A 125 éves állomásépület virágosítását, az épület
ivókútjának felújítását, továbbá az 1946-ban átadott centenáriumi vasúti emlékmű és
környezetének tisztítását, tereprendezését vállalta az egyesület. Ezen kívül az egyesület
rendszeresen gondoz 14 sírt. Április 1-jén Takács Istvánné helytörténeti kutató a Földi István
Könyvtárban előadást tartott a 100 éves Vasutas telep (Esterházy-telep) történetéről, friss
kutatásainak felhasználásával. Július 13-án a Vasutasnapon a megújított 424-es gőzös mellett
emléktábla állítás történt, vendégelőadó volt Budapestről Sáfár József ipartörténeti kutató, a
Távírótörténeti Állandó Tárlat, Távírómúzeum létrehozója. Október 31-én megemlékezés és
koszorúzás volt a Hősök szobránál, amelyen az I. és II. világháborúban a hazáért és
Dombóvárért elesett hősi halottakról történt megemlékezés és gyertyagyújtás. November 1-én
a Rákóczi utcai egyházi temető sírkertjében halottak napi megemlékezés történt. Decemberben
egyesület fennállásának 35. évében emlékfa-ültetésre került sor a gyűjtemény hátsó udvarán.
Két előadással (Takács Istvánné) megemlékeztek arról, hogy 90 éves a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnázium. Az egyesületnek a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény egyesülettel közösen
megvalósított programjai közül kiemelkedőek voltak a Fenséges asszonyok
előadássorozatban Csákó Judit Gizella királyné alakja a krónikairodalomban című, valamint a
Történelmi kaleidoszkóp előadássorozatban dr. Nyári Gábor Kultúrpolitika és kulturális élet az
1930-as években. Az 1936-os Magyar Nagydíj a Népligetben című előadások. A
Gyűjteményben az egyesület szervezésében megvalósult programok közül a július 15 és 19
között tartott nyári gyerektábort emelhetjük ki (Játékos izgalmak az ókori Rómában).
A dombóvári Fekete István Múzeum vezetője, Bodó Imre több programot szervezett
a félév során. Március 24-én a 2018-ban elhunyt Csonka Sándor festőművészre, az egyesület

alapító tagjára emlékeztek a múzeumban. Március 28-án a Magyar Kurir munkatársai riportot
készítettek Bodó Imrével, a cikk május 5-én meg is jelent. Március 30-án A koppányi aga
testamentuma c. történelmi regény előzményeiről tartott előadást Bodó Imre helytörténész a
VIII. Balatoni Helytörténészek balatonlellei találkozóján. Május 23-án 46 gyermek
jutalmazására került sor a 23. "Fekete István és én" c. rajzpályázat eredményhirdetésén. Ezen
sor a 22. emlékkönyv bemutatására és kiosztására is. Ötödik alkalommal is Fekete István író
nyomába eredtek a Kulturális Egyesület tagjai. Ezúttal Kunszentmártont és a szarvasi
Arborétumot keresték fel. Bodó Imre újabb, elsősorban helytörténeti könyveket adományozott
a dombóvári Földi István Könyvtárnak. Szeptember közepén az elnök előadást tartott a Fekete
István Látogatóközpontban. Ugyanebben a hónapban a múzeumnak az író első televízióját
adományozták újabb relikviaként. Október 10-én Bodó Imre előadást tartott Libickozmán,
október 24-én pedig emléktáblát avattak Dombóváron az író édesapja, Fekete Árpád
tiszteletére. November 15-én a még tavaly, december 7-én Zircen avatott Fekete István
Emlékművet koszorúzták meg – többek között Bodó Imre -, s az emlékmű történetét feldolgozó
kötetet mutatták be a városban.
Az Országgyűlés 2019-et II. Rákóczi Ferenc emlékévnek nyilvánította. A
szabadságharc eseményeit népszerűsítve és megyeszerte, megyehatáron, sőt országhatáron túl
tartott ünnepi eseményeken, kiállításmegnyitókon, egyéb programokon Bognár Cecil
tagtársunk részt vett, előadásokat, városi vezetést tartott, tárogatón játszott vagy énekelt (pl.
március 14-i fáklyás felvonulás, Szekszárd; doni áttörés alkalmából megemlékezés, Bogyiszló;
Kovács Tibor kiállításmegnyitó, Szekszárd; Eppelné Nagy Mária kiállításmagnyitó,
Simontornya; Bátaapáti-Mórágy falunap; megemlékezés, Ópusztaszer; Szekszárdi Kolping
Katolikus Szakképző Iskola diákjainak előadás a sárközi ételekről, Szekszárd; költészet napja,
Mórágy; rendezvényeken - Nagyszalonta, Nagyvárad, Márévára, Siklós, Harc, Dunaföldvár,
Tolna- tárogatózene). Az év második felében Bognár Cecil Gyula szerteágazó önkéntes
munkájából kiemelkednek az október 18-án Kolozsváron (Apáczai Csere János Gimnázium és
a János Zsigmond Gimnázium) a Rákóczi-szabadságharcról tartott előadásai. November 27emlékező előadást tartott a Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Szakgimnázium és
Kollégium fennállásának 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Egyesületünk tagjai szép elismeréseket kaptak az év során:
Január 22-én Bognár Cecil kultúraközvetítő, kulturális szervezői, előadói és
kórusvezetői tevékenységéért vehette át a Tolna megye művészetéért plakettet, díjat.
Augusztus 16-án pedig Decs Nagyközségért Emlékplakettet vett át tagtársunk.
Május 24-én a Centropa Alapítvány díjátadásán Barteczka Mária helytörténeti
tevékenyégét ismerték el oklevéllel.
Június 8-án dr. Kiszler Gyulát és feleségét, dr. Kiszler Gyulánét, egyesületi tagjainkat
tüntette ki a Kölesd Községi Önkormányzat. Gyulának díszpolgári címet adományoztak, Éva
Kölesd Községért Emlékérmet érdemelt ki a község értékeinek felkutatásáért, gyűjtéséért, a
kiállításokért, az Értéktár kiváló kezeléséért, a kulturális örökségvédelemért.
Június 11-én tartotta a Kaposvári Pedagógiai Központ és az Oktatási Hivatal díjátadó
ünnepségét (díjat adnak a megyei versenyek 1-3. helyezett diákoknak és tanáraiknak).
Alapításától, 2013-tól az ünnepség keretében adják át a Létay Menyhért-díjat, amelyet ebben
az évben – immár másodszor – dr. Gesztesi Enikő nyert el!
Július 5-én a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar szekszárdi diplomaátadó ünnepségén Renkecz József tagtársunk
diplomája megszerzésének 70 éves jubileuma alkalmából rubinoklevelet vett át prof. dr. Szécsi
Gábor dékántól, tagtársunktól. Ugyanezen a napon több évtizeden keresztül végzett kimagasló
pedagógiai munkájuk elismeréseként - egykori tanítványaik, az uzdi diákok kezdeményezésére

- prof. dr. Kasler Miklós, az Emberi Erőforrások minisztere Renkecz Józsefnek és nejének,
Renkecz Józsefnének pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott.
A Magyar Érdemkereszt Arany fokozatát adományozta Áder János köztársasági
elnök Bodó Imre tagtársunknak szerteágazó kultúraszervező munkásságáért, a Fekete István
életművének népszerűsítéséért. A díjat Rétvári Bence, az EMMI államtitkára adta át augusztus
16-án Budapesten, a Vígadóban.
Szabadi Mihály augusztus 16-án Martin György-díjat vett át, amely a kiemelkedő
népművészeti munkásságért adományozható díj, kitüntetés.
Október 30-án Deék Istvánné Tamási díszpolgára címet kapott.
November 30-án az ajkai Fekete István Irodalmi Társaság Fekete István
Emlékplakettel jutalmazta egyesületünk tagját, Bodó Imrét Fekete István örökségének
megőrzéséért és ápolásáért végzett kiemelkedő, több évtizedes fáradhatatlan munkájáért.
Minden díjazottnak, kitüntetettnek szeretettel gratulálunk!
A Lugosi Hírmondó című újságban Kaczián Jánosnak két írása, a Valóság októberi
számában pdig dr. Gesztesi Tamás és dr. Gesztesi Enikőnek egy közös cikke jelent meg. A
Honismeret című folyóiratban négy cikk látott napvilágot Bodó Imre tollából (2., 3., 4. és 6.
szám). Két tanulónak (Csuka Luca, Mikóczi Leila, 10. B, Szekszárdi Garay János Gimnázium,
felk.: dr. Gesztesi Enikő) pedig a szülőföldjükhöz kapcsolódó receptje jelent meg, a 2. számban.
Nagyon sok anyag jelenik meg, illetve készül rólunk a helyi médiában: Tolnai
Népújság, Szekszárdi Vasárnap, Tolnatáj TV. Lehet mondani, hogy jó a sajtónk. Barteczka
Mária titkár asszony összegyűjtötte az egyesületről, a közösségünk tagjainak tevékenységéről
a Tolnai Népújságban megjelent szóló cikkanyagokat.
Horváth Endréné a működési pályázat pénzügyi elszámolását végezte el januárban.
Február végén Klézli Erzsébet és Horváth Endréné elkészítették az éves gazdasági jelentést, a
kulturális statisztikai jelentést és beszámolót a Nemzeti Köznevelési Intézet számára, májusban
az éves KSH jelentést, az éves mérleget és közhasznúsági jelentést. Horváth Endréné és Vecsei
Lászlóné részt vett a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzésén. Május 15-én Barteczka Mária
vett részt az Állampolgári Részvétel Hetén, megtekintette Bognár Cecil bemutatóját.
Elnökségünk az első félévben öt elnökségi ülést tartott, február 05-én, április 30-án,
május 14-én, augusztus 13-án és december 11-én. A rendezvények miatt munkaértekezletet
tartottunk augusztus 5-én és augusztus 13-án. Országos elnökségi ülésen és rendkívüli
közgyűlésen vett részt dr. Gesztesi Enikő március 8-án, melyen az elnök mellett dr. Szőts
Zoltán országos küldött is részt vett. Május 31-én volt az évi második elnökségi ülés, melyen
többek között a dajakról, emléklapokról született döntés. Még két elnökségi üléseken képviselte
magát az egyesület: Barteczka Mária október 3-án, dr. Gesztesi Enikő december 6-án.
Berteczka Mária, dr. Méry Éva és Losonciné Zana Judit részt vett az Önkéntesek Napján
(szeptember 21.). Irodánkban ügyeletet láttak el, a postát figyelték, rendezési, takarítási munkát
láttak el, a bérleti díjak befizetését végezték Vecsei Lászlóné, dr. Gesztesi Enikő, Horváth
Endréné, Horváth Endre, Barteczka Leszek. Ebben az évben Horváth Endréné és Vecsei
Lászlóné kezelte a pénztárunkat, precízen intézték a gazdasági ügyeket. Köszönjük
Mindkettejük áldozatos munkáját.
Köszönjük könyvelőnk, Klézli Erzsébet mindenre kiterjedő támogató tevékenységét is.
Köszönetet szeretnénk mondani Katona Szilviának és a Séd Nyomdának, hogy
rendszeresen támogatja egyesületünket, a nyár folyamán két doboz könyvet kaptunk az
intézményétől. Új tagokkal is bővültünk és bővülünk ebben az évben: tag lett Csillagné Szánthó
Polixéna és dr. Szécsi Gábor.
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Folytatjuk vállalásainkat: hagyományos programjaink egy részét /közgyűlés, megyei találkozó,
előadások, stb./ igyekszünk megtartani, de ebben az évben a COVID-19 fertőzés miatt nehéz
helyzetbe kerültek a civil szervezetek. Így mi is – kényszerűségből – egyszerűsített programot
tervezünk és hajtunk végre.
Január-december – 6 előadás
közös előadássorozatot hirdettünk a PTE KPVK-val. Címe: Szülőföld
Akadémia
Február 24. PTE KPKV Harmadkor Egyetemén Kaczián János előadása. Címe: A szekszárdi
szobrok története
Március 9-12.
Sírok gondozása. Koszorúzás és megemlékezés az 1848/49-es forradalom- és
szabadságharcban résztvevők sírjainál a szekszárdi temetőkben
Május 31.
Részvétel a Magyar Hősök Napja alkalmából Szekszárdon szervezett
megemlékezésen
Június 6.
Részvétel a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett műsorokon (a
megye több pontján)
Augusztus 8. A Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület éves közgyűlése
Október 3.
XX. Megyei Honismereti Találkozó. A Honismereti Szövetség kitüntetéseinek
és az egyesület Egyed Antal-díjainak átadása
Október 6.
Megemlékezések, koszorúzások
Október 9-11 A bukovinai székelyek nyomában című konferencián társszervezőként részvétel
Október 23. Koszorúzás a városi október 23-i műsorok alkalmával
Ősszel
Részvétel a honismereti kiadványszerkesztők országos konferenciáján, részvétel
az Országos Honismeret Napja programjain (Révkomárom)
Az év során Részvétel a Honismereti Szövetség munkájában, pl. a Pedagógiai
Munkabizottságban.
Történelmi- és szépirodalmi könyvek ajándékozása oktatási intézményeknek,
könyvcsomag ajándékozás néhány pártoló tagintézmény számára
Helytörténeti témájú írások közlése újságokban, így a Honismeret c.
folyóiratban, valamint a Tolna Megyei Krónikában, a Tolnai Népújságban
Diákpublikációk megjelentetése a Honismeret c. folyóiratban
Előadások tartása, szervezése (Pusztahencse, Kölesd, Medina, Szedres,
Dombóvár, Bonyhád, Szekszárd, stb.)
Bezerédj-emlékszoba kialakítása Szedresben
Megemlékezések a megyéhez kötődő jeles személyek és események
évfordulóiról
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
Koszorúzásokon részvétel /II. világháborúk, holokauszt áldozatok napja, stb./
Segítség /forrásajánlás, lektorálás, mentori szerep, stb./ szakdolgozatok
készítéséhez és a pártoló tag középiskolák pályázataihoz. A középiskolás OKTV
dolgozatok segítése
Júliusban, decemberben az egyesület tagságának tájékoztatása Hírlevél útján

2. PÉNZÜGYI TERVEK

I. Bevételek
Tagdíjak
Egyéni
Pártolói
Adomány
Pályázat
SZJA
Könyv adományok
Összesen:

140.000 Ft
100.000 Ft
120.000 Ft
100.000 Ft
40.000 Ft
180.000 Ft
680.000 Ft

II. Kiadások
Bérleti díjak
Pénztáros
Net kezelője (Számlás)
Posta,
Irodaszer
Reluxa javíttatása,
Útiköltség
Közgyűlés
Megyei találkozó
Weblap üzemeltetés
Egyed Antal –díj költségei
Koszorúk
Összesen:

134.000 Ft
36.000 Ft
40.000 Ft
25.000 Ft
30.000 Ft
35.000 Ft
100.000 Ft
20.000 Ft
50.000 Ft
14.500 Ft
40.000 Ft
30.000-Ft
554.500 Ft

Örömmel köszöntjük minden tagtársunkat, jó egészséget és sok sikert kívánunk a további
honismereti munkához!
Szekszárd, 2020. július 25.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

