Budapest, 2019. február 4.

Kedves Kolléga!

Az elmúlt esztendőben sokszínű programmal igyekeztünk elnyerni a társulati tagok
érdeklődését. A 2018-as esztendő rendezvényei közül különösen a következőket tartom
fontosnak kiemelni: június 13. Budapest:

Arany János versei történész-szemmel

(konferencia); december 1. Budapest: Mentés másként: Történelemtanítás a Kárpátmedencében (a Tanári Tagozat konferenciája); december 7. Budapest: Szokás és törvény.
(konferencia a középkori jogtörténet tárgyköréből). A hagyományos – és hagyományosan jó
hangulatú – nyári tábort 2018. augusztus 14-16-án, Zamárdiban tartottuk, A hely embere – az
ember helye. Helytörténeti kutatás, emberközpontú történetírás címmel. Nagy örömünkre
szolgál, hogy egyre több vidéki helyszínen is biztosíthatunk Önöknek társulati
rendezvényeket. Kérjük, idén is kísérjék figyelemmel vidéki csoportjaink munkáját, hogy ne
maradjanak le a Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon, Egerben, Szombathelyen, Győrben,
Sopronban, Székesfehérváron vagy Pécsett tartott rendezvényeinkről. A számos vidéki
előadás, konferencia közül megemlíteném például a következőket: máj. 10. Szombathely:
Történelemtanítás és helytörténet (konferencia); november 22: Szombathely: Szombathelyről
indultak (konferencia); december 13. Eger: Amerikai magyarok – magyar amerikaiak
(konferencia).
Rendezvényeinkről, illetve az általunk ajánlott rendezvényekről minél több módon
igyekszünk informálni a tagságot: a hagyományos – de praktikus okok miatt immár hírlevél
formában küldött – levélben, a társulati honlapon, valamint saját Facebook-oldalunkon
(https://www.facebook.com/tortenelmitarsulat/). A Társulat jelenleg négy honlapot üzemeltet:
saját honlapját, két folyóiratának, a Századoknak és a Turulnak a honlapját, valamint a Tanári
Tagozat

önálló

honlapját.

(http://tortenelmitarsulat.hu/;

http://szazadok.hu/;

http://turulfolyoirat.hu/; http://tanaritagozat.tortenelmitarsulat.hu/) Könyvsorozatunk 2018-

ban megjelent kötete a Társulat 150 éves múltját tárja fel, egy sajátos nézőpontból, elnökeinek
pályaképén keresztül. (Hét társulati elnök. Szerk. Szilágyi Adrienn. Bp. 2018.)
Ez évi terveink között ismét több budapesti és vidéki rendezvény szerepel. Márciusban
különleges kirándulásra invitáljuk Önöket: Szilágyi Adrienn vezetésével a gellérthegyi
Citadellát járhatják be, oly módon, hogy a közönség elől elzárt területre is bejuthatnak
(https://hosszulepes.org/hu/seta/a-szabadsag-arnyekaban).

Az

első

harminc

jelentkező

belépőjegyének felét a Társulat fizeti! Április-májusban folytatjuk budapesti előadásainkat,
illetve konferenciáinkat: terveink közt szerepel egy Kossuth-konferencia, valamint egy
rendhagyó rendezvény a történelmi regényről, írók és történészek részvételével. Az ezévi
nyári tábor címe: Hatalomváltás és társadalom a Kárpát-medence térségében, az izgalmas
kérdéskört a 16. századtól kezdve kísérjük figyelemmel. Vidéki rendezvényeink közül már
most figyelmükbe ajánlom a Megosztó történelem címet viselő, márciusban induló pécsi
beszélgetéssorozatot – a pontos időpontokról folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot.

A hagyományoknak megfelelően tájékoztatásul közöljük, hogy Társulatunk tagjai 2018. évi
adójuk 1 százalékából a Társulatnak 100.467, a Századok Alapítványnak 20.604 forintot
juttattak. Az elnökség nevében köszönöm a segítséget és kérem, hogy továbbra is támogasson
bennünket.
Az éves tagdíjat már sok tagunktól megkaptuk – természetesen levelünk befizetésekkel
kapcsolatos információi őket nem érintik. A legfontosabb gyakorlati információkat
azonban szükségesnek tartjuk, hogy jelen levelünkben is rögzítsük.
a Magyar Történelmi Társulat adószáma:
19007706-1-43.
a Századok Alapítvány adószáma:
19657985-1-43
Tagdíjunk a 2019. évre is változatlan, az aktív dolgozóké 3000, a nyugdíjasoké és a diákoké
1000 forint. Kérjük, hogy lehetőség szerint átutalással egyenlítse ki tagdíját. Természetesen
ez a mellékelt csekken is történhet.
Bankszámlaszámunk: 11991102-02103006-00000000

Nemzetközi bankszámlaszámunk: HU 16 1199 1102 0210 3006 0000 0000
Esetleges névegyezések miatt kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel nálunk regisztrált email címét vagy levelezési címét.
Akik a tagdíjat befizették, továbbra is jogosultak a Századok adatbázisának használatára.
Kérjük, hívja fel erre a lehetőségre barátai, ismerősei figyelmét. Emlékeztetőül a Századok
adatbázis (http://nfo.arcanum.hu/szazadok/) használatának feltételei:
1. Magyar Történelmi Társulati tagság. Az újonnan jelentkezők a Társulat honlapján
(http://www.tortenelmitarsulat.hu) az E-ügyintézés című ablak megnyitása után, az ott
található űrlap kitöltésével és elküldésével regisztráltathatják magukat.
2. a tagsági díj befizetése (felnőtteknek évi 3000, diákoknak és nyugdíjasoknak évi 1000
forint)
3. A tagdíj beérkezését követően aktiváljuk jelszavát, amely a Századok adatbázisának
korlátozás nélküli használatra jogosítja fel Önt. Az aktiválásról értesítjük e-mailen,
kérésre telefonon vagy postán.
2018-ban aktivált jelszava 2019. február 28-ig érvényes, azt követően azonban a
rendszer már nem fogadja el. Az éves tagdíj befizetését követően kérjük, hogy a fent
részletezett módon járjon el.
Remélem, az év folyamán számos rendezvényen találkozhatunk majd. A Társulat
tevékenységéhez kapcsolódó bármilyen ügyben szívesen állunk rendelkezésére. Jó
egészséget, izgalmas programokat kíván, üdvözlettel:

Csukovits Enikő
főtitkár

