Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesület
2016 éves megvalósult programja
2015.12.15-én írtuk alá az ingatlan bérleti szerződését a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.vel. Az ingatlan
kulcsait is akkor vettük át. Így a 2016-os esztendőben a legfontosabb tennivalónk az épület felújítása
és átalakítása volt. Az építkezéshez igazítottuk az egész éves programunkat. Az építkezést január
hónapban megkezdtük, és még decemberben is volt tenni valónk, ekkor készült el a fedett udvarunk.
A ház felújítását teljesen önerőből, támogatással, és adományokból finanszíroztuk.
2016.01.10-én részt vettünk Bátaszéken a szövetségi közgyűlésen. Előtte este Sebestyén Gyula és
családja vendégül látta és szállást biztosított Déva, Csernakeresztúr, Marosludas küldötteinek.
2016.01.23 Vaskúti székely bálon egyesületünk részéről 10 fő vett részt. Nagyon jól éreztük
magunkat.
2016.02.06. Bonyhádon a Bukovina Fesztivál szerződésének aláírása volt. Egyesületünket két fő
képviselte. Ugyanezen a napon volt Bátaszéken a székely disznóvágás, 10 fő vett részt ezen a
programon. Majd ezt követte 2016.02.09-én a hagyományos húshagyó bál Bátaszéken, ahol már mint
törzsvendégek veszünk részt a rendezvényen.
2016.02.20-án Pakson voltunk a Tolna Megyei Erdélyiek Egyesületének bálján. Egyesületünk részéről
5 fő vett részt. Ezzel az egyesülettel már több alkalommal vettünk részt közös rendezvényen.
2016.03.10-én a Székely Szabadság napján koszorúzás és megemlékezés volt az emlékparkunkban.
2016.03.15-én városi ünnepségen vettünk részt és itt is koszorúztunk.
2016.03.19-én Sebestyén Ádám mesemondó verseny volt Dombóváron, versenyző Szekszárdról nem
indult, viszont a rendezvényen többen részt vettünk.
2016.04.30-án Bukovinai Székelyek Országos Borversenye volt Nagymányokon. Ezen a
rendezvényen több tagunk indult a versenyen, a díjkiosztó ünnepségen többen képviseltük
Szekszárdot.
2016.05.20-án Lőrincz Gergely képkiállítása és könyvbemutatója volt Szekszárdon. A kiállításon az
egyesületünk tagjai is jelen voltak.
2016.06.04-én a Trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján megemlékezést tartottunk az
emlékparkban. A megemlékezésről beszédet mondott Máté Pál tagunk.
2016.06.18. Erről a napról minden évben megemlékezünk. Ez egyben az egyesületünk napja is. Ezen a
napon misét mondattunk az egyesületünkért, majd ezt követte az ünnepi megemlékezés az
emlékparkba. Ezen a napon áldottuk meg és vettük használatba a közösségi házunkat.
2016.07.16-án volt a Székely találkozó Bátaszéken. Az egyesületünk Maroknyi Székely Népdalköre is
fellépett közösen a Bátaszéki és Cikói kórussal együtt.
2016.07.26- 08.01. Erdélyi kirándulásunk volt. Dél Erdélyt vettük úti célul, majd a hétfalusi csángókat
kerestük fel, megismerve kultúrájukat, viseletüket és ételeiket. Fergeteges műsort adtak a
tiszteletünkre.
2016.08.05. Bukovina Fesztivál megnyitó programján egyesületünk Maroknyi Székely Népdalköre is
részt vett, a másnapi felvonuláson csak nézőként voltunk a rendezvényen.
2016.08.07-én a Fesztivál Szomszédolás programjaként vendégül láttuk Szekszárdon az Ukrajnából
Grabovó városából Valea Prutulni Alunelul csoport népes táborát. Az ukrán csoport fergeteges
műsorral mutatkozott be, a közösen elfogyasztott vacsora ízlett a vendégeinknek. A műsor zárásaként
a vendégekkel együtt roptuk a táncaikat. Emelkedett hangulattal búcsúztunk el egymástól.
2016.08.28-án idén is megrendezésre került Máriagyűdön a Bukovinai Székelyek Búcsúja. A búcsú
megrendezését egyesületünk kezdeményezte, és az óta minden évben augusztus 20-a után kerül
megrendezésre. Szekszárdról egy busznyi létszámmal vettünk részt a búcsún.
2016.08.29 Szekszárd város napja. Városi rendezvény. Szegedi Dezsőné Közjóért kitüntetésben
részesült. Ezen a napon adják ki a 2015 éves Aranykönyvet. Az Aranykönyvben egyesületünkről több
esemény került bejegyzésre.
2016.09.11 Részt vettünk a Csátaljai búcsún. Maroknyi Székely Népdalkörünk is szerepelt.
2016.10.01 A Vaskúti búcsún nem tudtunk részt venni, mert Szekszárdon ezen a napon rendezték meg
az Idősek Világnapját.
2016.10.02 Kismányoki Búcsú. Sajnos ezen a napon volt a választás, ezért Szekszárdról csak kevesen
vehettünk részt ezen a rendezvényen.

2016.10.06 Aradi vértanúk napja. Ezen a városi rendezvényen minden évben részt veszünk.
Hasonlóképpen október 23-án is, ahol koszorúzunk is.
2016.10.08 Magyar Rákellenes Liga rendezvényen egyesületünk Maroknyi Székely Népdalköre is
fellépett, valamint ízelítőül túros puliszkával kínáltuk meg a résztvevő vendégeket.
2016.10.22 Tevelen a szakmai továbbképzésen 4 fő vett részt.
2016.10.31 Emlékparkunkba halottak napi megemlékezés volt elhunyt őseink tiszteletére.
2016.11.09 Sebestyén Gáspár festő, egyesületünk tagja Szekszárdon a Bárka által szervezett
kiállításon is bemutatkozott.
2016.11.12 Megrendezésre került az egyesületi bálunk. Összegezve elmondhatjuk, hogy jól sikerült a
rendezvényünk.
2016.11.23 Elmúlik táncdrámát néztük meg a MÜPA-ba. 19 fő részére kaptunk jegyet.
2016.12.16 A Csíkszeredai Csibészek Alapítvány vendégszerepelt Szekszárdon. A rndezvényt
egyesületünk szervezte meg, és az egész bevételt, valamint a helyszínen kapott adomány teljes
összegét az alapítvány részére lett átadva. Az alapítvány részére 60 ebédet az egyesületünk
biztosította.
2016.12.13 A városi szeretet ünnepén fellépett a Maroknyi Székely Népdalkörünk, valamint
meghívásnak eleget téve felléptek még 16-án a Mentalhigiéné szervezet karácsonyi műsorán is,
valamint Bátaszéken Szekszárd is képviseltette magát december 23-án a templomi karácsonyi
hangversenyen a Bátaszéki kórussal közösen szerepeltek.
2016.12.19 Ez volt az év utolsó programja. Advent vége felé megtartottuk a karácsonyi
rendezvényünket, egy vacsorával zártuk az éves programunkat.
2016.12.31
Szegedi Dezsőné

