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Intézményünk  és Tolna megye  
 
Az új keretekben és feladatrendben működő intézmé-
nyünk a 2008-as évben megkezdi első teljes esztendejét. 
Immár egész, tudatosan az új helyzetre tervezett költ-
ségvetési év áll előttünk. A költözés és átszervezés le-
zárultával most már az elsődleges alapfeladatunkra, a 
megyei közművelődési szolgáltatás ellátására koncent-
rálhatunk. 

A kihívás azért is nagy, mert a hasonló feladatot ellátó 
közművelődési intézmények szerepe a többi megye 
zömében még most vár tisztázásra, a szervezeti keretek 
és a feladatkörök mindenhol változóban vannak. A mi 
sikerünk akár példa értékű lehet a többiek fenntartói 
számára. Eredményességünk ugyanakkor segítheti a me-
gyei önkormányzás hosszú távú szerepköreinek kiala-
kítását is. 

A 2007 szeptembere óta eltelt 4 hónap során 
igyekeztünk a szolgáltatásainkat úgy megszervezni, hogy 
Tolna megye már ízelítőt kaphasson a hosszú távú 
működési elveink és a küldetésfelfogásunk fő alapjairól. 
Örömmel töltött el minket, hogy az átalakulás nem kis 
nehézségei közepette is már számos település és közös-
ség számára hasznosak tudtunk lenni. 

Nem a megyeszékhely legnagyobb hivatalába bebás-
tyázott mindentudó központ leszünk, amelyik íróasztalai 
túloldalára vár tanácsra éhes partnereket. A megye minél 
több – lehetőségeink szerint szinte valamennyi – tele-
pülésén valóságosan jelen lévő, szolgáltatásokat kínáló és 
nyújtó intézmény leszünk 2008-ban még inkább, mint a 
kezdeti 4 hónap folyamán sikerült. 

Ugyanakkor nem azt érezzük fő feladatunknak, hogy 
oda összpontosítsuk az erőinket, ahol a személyi, tárgyi 
és anyagi feltételek viszonylag a legjobbak. Természe-
tesen készséges együttműködésre, közös akciókra készü-
lünk a városok minden intézményével és szervezetével is. 
Ám elsődleges feladatunknak a községek szolgáltatásokkal 
való erősítését érezzük. 

Nem a hiányzó helyi adottságok folyamatos pótlását 
valljuk azonban feladatunknak, hanem azt, hogy a helybe 
vitt segítő szolgáltatásokkal indíttatást adjunk helyi közös-
ségi művelődési energiák felszabadításához, igényeket tá-
masszunk, és lelkesítő helyi kezdeményezések közvetett 
útra indítói legyünk. Tesszük ezt őszinte együttműködési 
szándékkal, a párbeszéd erejével! 

A Magyar Kultúra Napja 
Tolna megyében 

 
JANUÁR 21. DOMBÓVÁR 
● Művelődési Ház 
Ambrus Sándor kiállítása és Sinka 

István emlékest 
Berecz Andrással 
Információ: 74/466-538 
 
JANUÁR 22. BONYHÁD 
● Vörösmarty Mihály 
Általános Művelődési Központ 

A Magyar Kultúra Napja 
Információ: 74/451-455 
 
● Völgységi Múzeum 

Az I. világháború tárgyai: 
felszerelések, fegyverek 

Kiállítás magángyűjteményekből 
Információ: 74/451-342 
 
 
JANUÁR 22. DUNAFÖLDVÁR 
● Városi Könyvtár 
● Városi Művelődési Központ 

TOLNA MEGYEI ÜNNEPSÉG  
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 

(TOVÁBBIAK HÍRLEVELÜNK 12. OLDALÁN) 
 

 
JANUÁR 22. PAKS 
● Polgármesteri Hivatal 

A Magyar Kultúra Napja 
Információ: 75/500-500 
 
JANUÁR 22. SZEKSZÁRD 
● Művészetek Háza 

A Magyar Kultúra Napja 
Információ: 74/511-247 
 
JANUÁR 22. TAMÁSI 
● Városi Művelődési Központ 

Koncert  
Információ: 74/471-105 
 
● Könnyű László Városi Könyvtár 

„Nemzeti intelmek” 
Rendhagyó előadás 
Információ: 74/471-158

 

 

 
TMÁMK HÍRLEVÉL – A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 
információs kiadványa megyei hálózaton belüli ingyenes szétterítésre. 
Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap és a Tolna Megyei Önkormányzat 
támogatásával júniust-júliust kivéve minden hó 20-áig, 500 példányban. 
Szerkesztik a TMÁMK munkatársai, felelős kiadó: dr. Say István igazgató. 
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Tolna Megyei 
Általános Művelődési 

Központ 
7100 Szekszárd,  

Szent István tér 11-13. 
 

Dr. Say István igazgató 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 
 fax: (74) 505-661 ٭ 505-600/147
 :e-mail ٭   mobil: (20) 549-2154 ٭
sisti@tmamk.hu 

Bajszné Kiss Magdolna (TIOK) 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 
 fax: (74) 505-661 ٭ 505-600/146
 :e-mail ٭ mobil: (30) 530-3657 ٭
bajszkm@tmamk.hu 

Komjáthiné Horváth Ágnes 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 
 fax: (74) 505-661 ٭ 505-600/146
 :e-mail ٭ mobil: (20) 946-5617 ٭
komi@tmamk.hu 
 
 

Tamási Területi Iroda 
7090 Tamási,  
Nyírfa sor 15. 

 
 

Czink Judit  
mobil: (30) 983-2049 ٭ e-mail: 
czinkjudit@freemail.hu 
 
 

Dombóvári Területi Iroda 
7200 Dombóvár, 
Bezerédj u. 14. 

 
 

Szentkirályi Krisztina 
mobil: (20) 265-7144 ٭ e-mail: 
szentkiralyi@ tmamk.hu 
 

 

Tolna Megyei 
Diáksport Tanács 

Szekszárd,  
Szent István tér 11-13. 

 

Földesi Gyula 
II. em. 210. ٭ telefon/fax: (74) 
 ٭ mobil: (20) 463-1401 ٭ 505-661
e-mail: gyuszi60 @tmamk.hu 

  KRÓNIKA  KRÓNIKA  KRÓNIKA    
 
 
November 26-án Szekszárdon az ÁMK-nál az intézmény mun-
katársaival közösen megtartották soros értekezletüket a kilenc 
város közművelődési szakmai információs kapcsolattartói. A 
megbeszélés a 2008-as kiadványokról és a honlapról szólt. 
 
November 28-án immár negyedik ülését rendezte a Szekszárdi Kis-
térségi Közkincs Kerekasztal. Az ÁMK részéről Bajszné Kiss Magdolna 
vett részt, aki erre az alkalomra részletes javaslatot dolgozott ki a 
kistérség kulturális és közművelődési stratégiáját alapozó anyaghoz. 
 
November 28-29-én Békéscsabán a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatal szervezésében zajló konferencián, amely a 
megyei közművelődési szolgáltatás ellátásának kérdéseivel 
foglalkozott, Tolna megyét a Közgyűlés és az ÁMK részéről dr. 
Say István képviselte. 

 
November 29-én Iregszemcsén megtartotta soros összejövetelét a 
Tamási Kistérségi Közkincs Kerekasztal. Az ülés előkészítésében és 
bonyolításában az ÁMK részéről Czink Judit vett részt. Előadás hangzott 
el a pályázatkészítésről és projektkezelésről.  

 
November 30-án Bonyhádon a Művelődési Központban sike-
resen zárult a Magyar Tudomány Ünnepe 2008-as Tolna 
megyei sorozatának záró konferenciája, amelyen dr. Forrai 
Ibolya néprajzkutató tartott nagy érdeklődéssel kísért elő-
adást „Bukovinától a Völgységig” címmel. Az előadáshoz 
kapcsolódóan a völgységi székely néphagyományokat fel-
elevenítő egykori filmfelvételeket is láthattak a jelenlévők.  
 
November és december során a megye több településén voltak főleg 
népfőiskolák és klubok vendégelőadói az ÁMK által szervezett Tolna 
Megyei Ifjú Tudor Verseny legsikeresebb, 17-18 éves diákjai, akik a 
szervezők és a zsűrik által választott előadásaikkal a 2007/2008-as 
közművelődési évad végéig járják a megyét. 
 
Az év utolsó két hónapjában élénk volt az ÁMK felnőttképzési 
tevékenysége is. A TIOK-os mentoráláson és a kompetencia 
alapú felkészítéseken túl informatikai képzéseink zárultak 
Bonyhádon és Kaposszekcsőn. Szekszárdon konfliktuskezelő 
tréninget szerveztünk. A jövő évre is átnyúlnak képzéseink a 
kézírás- és rajzelemzési, valamint a segédedzői témában. 

 
December 13-án Dombóváron sikeres népművészeti szakmai napot 
tartott az ÁMK Szentkirályi Krisztina és Komjáthiné Horváth Ágnes 
szervezésében a tájházak, tájszobák kialakítóinak és kezelőinek „A múlt 
tárgyai velünk élnek” címmel. Az előadást s a szakmai tapasztalatcsere-
konzultációt népi kézműves interaktív foglalkozások egészítették ki. 

 
December 13. és 21. között sikerrel zajlott a „Boldog kará-
csonyt Tolna megye!” mottóval rendezett karácsonyi koncert-
sor. Az ÁMK jóvoltából öt kisközségbe (Lengyel, Pálfa, Kurd, 
Alsónána és Nagyszékely) vitt zenét a Kajsza Kvartett. 
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FILHARMÓNIA TOLNA MEGYEI IFJÚSÁGI HANGVERSENYSOROZAT 
 
 

A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ és a Filharmónia Dél-Dunántúli Kht. 
  

ifjúsági hangversenysorozatának következő előadására 
2008. január 14. és 18. között kerül sor a megye tizenegy településén. 
 
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Magánének Tanszék 
hallgatói  

Kodály Zoltán: Háry János  
című daljátékából adnak keresztmetszetet a következő időpontokban és helyszíneken: 

 
január 14. hétfő  

  9.00 Dombóvár, Művelődési Központ 
13.00  Bonyhád, Művelődési Központ 

 
január 15. kedd   

10.00 Bátaszék, Művelődési Központ  
13.00  Bátaszék, Művelődési Központ 

 
január 16. szerda     

  8.45  Hőgyész, Művelődési Ház 
11.00 Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium 
13.00  Tamási, Művelődési Központ 

 
január 17. csütörtök   

10.00 Simontornya, Művelődési Ház 
14.00 Dunaföldvár, Művelődési Központ 
16.00 Paks, Művelődési Központ 

 
január 18. péntek   

10.00 Madocsa, Művelődési Ház 
12.30 Szekszárd, Garay János Gimnázium 

        ______________________________________ 
 

Bővebb felv i lágosítás, tájékoztatás:  
Czink Judit  30/9832-049 

 
 

             
 
 

 
 

Végezetül a 2007/2008-as bérleti évad utolsó koncertje 
2008. február 25. és 29. között jut el ugyanezen településekre, ahol 
 

a Pécsi Szimfonietta 
„TÁNCOK „ 
címmel ad hangversenyt a következő időpontokban és helyszíneken: 

 
február 25. hétfő  

  8.45  Hőgyész, Művelődési Ház 
11.00 Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium 
13.00  Tamási, Művelődési Központ 
 

 
február 26. kedd   

10.00 Bátaszék, Művelődési Központ  
13.00  Bátaszék, Művelődési Központ 

 
február 27. szerda     

10.00 Simontornya, Művelődési Ház 
14.00 Dunaföldvár, Művelődési Központ 
16.00 Paks, Művelődési Központ 

 
február 28. csütörtök   

  9.00 Dombóvár, Művelődési Központ 
13.00  Bonyhád, Művelődési Központ 

 
február 29. péntek   

10.00 Madocsa, Művelődési Ház 
12.30 Szekszárd, Garay János Gimnázium 

        ______________________________________ 
 

Bővebb felv i lágosítás, tájékoztatás:  
Czink Judit  30/9832-049 

 
(Intézményünk a hangversenyévad zárása után 
megkezdi a következő sorozat szervezését.) 
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FEBRUÁRI TALLÓZÓ TOLNA MEGYEI RENDEZVÉNYEKBŐL 
 
 
2008. február 1. – SZEKSZÁRD 
Reneszánsz egykor és ma – 
kiállítás 
Helyszín: Művészetek Háza 
Információ:  74/511-247 
 
2008. február 1. – SZEKSZÁRD 
Bartina gyerekfarsang 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/529-610 
 
2008. február 1-20. – SZEKSZÁRD 
ART ’999 Képző és 
Iparművészeti Egyesület 
kiállítása 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/529-610 
 
2008. február 2. – SZEKSZÁRD 
Bartina bál 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/529-610 
 
2008. február 2. - BONYHÁD  
Székely bál  
Helyszín: Vörösmarty Mihály 
Általános Művelődési Központ  
Információ:  74/451-455 
 
2008. február 2. – DUNAFÖLDVÁR 
Farsangi táncház 
Helyszín: Művelődési Központ 
Információ:  75/541-000 
 
2008. február 3-10. – TAMÁSI 
VIII. Művészkert meghívásos 
képzőművészeti alkotótábor 
Helyszín: Művelődési Központ  
Információ:  74-471-105 
 
2008. február 7. - SZEKSZÁRD 
Müller Beáta énekművész 
bemutatkozó koncertje 
Helyszín: Művészetek Háza 
Információ:  74/511-247 
 
2008. február 8-9. – BÁTASZÉK 
Dorottya-napi rendezvények 
Helyszín: Sportcsarnok 
Információ:  74/591-407 
 
2008. február 9. – SZEKSZÁRD 
Sváb bál 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/511-471 

2008. február 11. – TOLNA 
Farsangi hangverseny 
Helyszín: Fusz János Zeneiskola 
Információ:  74/443-125 
 
2008. február 12. - BONYHÁD  
Színház: Mágnás Miska 
(Sziget Színház)  
Helyszín: Vörösmarty Mihály 
Általános Művelődési Központ  
Információ:  74/451-455 
 
2008. február 13. – DOMBÓVÁR 
Muzsikáló Farsang – 
Regionális Kamarazenei 
Találkozó 
Helyszín: Művelődési Ház 
Információ:  74/566-011 
 
2008. február 13-14. – 
SZEKSZÁRD 
Reneszánsz koncert a Kecskés 
Együttessel 
Helyszín: Művészetek Háza 
Információ:  74/511-247 
 
2008. február 18. – SZEKSZÁRD 
Szekszárd Big Band koncert 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/529-610 
 
2008. február 18., 19. – TAMÁSI 
A padlás című musical a 
Sziget Színház előadásában 
Helyszín: Művelődési Központ  
Információ:  74-471-105 
 
2008. február 19. – SZEKSZÁRD 
Tisza Bea és zenekara 
koncertje 
Helyszín: Művészetek Háza 
Információ:  74/511-247 
 
2008. február 19. - BONYHÁD  
Gyermekszínház: Gulliver 
(Fogi Színház)  
Helyszín: Vörösmarty Mihály 
Általános Művelődési Központ  
Információ:  74/451-455 
 
2008. február 21. – ALSÓNYÉK 
Húshagyókeddi vígasság, 
maskarás felvonulás 
Helyszín: Kultúrház 
Információ:  30/396-8966 

2008. február 21. – BONYHÁD 
Téli Néprajzi Esték –  
Radák János: A bukovinai 
székelyek táncélete és táncai 
Helyszín: Völgységi Múzeum 
Információ:  74/451-342 
 
2008. február 23. – DOMBÓVÁR 
Reneszánsz farsang 
Helyszín: Művelődési Ház 
Információ:  74/466-538 
 
2008. február 23. KAKASD 
Ismeretterjesztő előadások 
borosgazdáknak 
Helyszín: Faluház 
Információ:  30/351-8813 
 
2008. február 23-24. – 
DOMBÓVÁR 
Regionális Drámaműhely VII. 
Helyszín: Művelődési Ház 
Információ:  30/276-7269 
 
2008. február 25-március 3. – 
SZEKSZÁRD 
Kiállítás  
a Szekszárdi Szociális Központ 
gyermekeinek  
kézműves munkáiból 
Helyszín: Babits Művelődési Ház 
Információ:  74/529-610 
 
2008. február 26. – SZEKSZÁRD 
„Fiatal magyar tehetségek” – 
Szekszárdi Kamarazenekar 
Helyszín: Művészetek Háza 
Információ:  74/511-247 
 
2008. február 28. – TAMÁSI 
Csipike és Kukucsi című 
gyermekszínházi előadás  
a Szegedi Miniszínház 
előadásában 
Helyszín: Művelődési Központ  
Információ:  74-471-105 
 

         
 
A RENDEZVÉNYEKRŐL SZÓLÓ 
INFORMÁCIÓK FORRÁSA 
A TMÁMK ÁLTAL KIADOTT 
„RENDEZVÉNYNAPTÁR 2008.” 
(A műsorváltozás jogát a rendező 
intézmények fenntartják.) 
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TOLNA MEGYEI  „CINEGE MADÁR”  NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
 
 

 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja  

BOGÁR ISTVÁN EMLÉKÉRE 
NÉPDALÉNEKLÉSI  
ÉS NÉPI HANGSZERES  
VERSENYT 

hirdet, melyben részt vehet mindenki, aki 
kedveli a népdalt és szeret énekelni. 
A versenyre kizárólag Tolna megyében lakó 
vagy tanuló, illetve dolgozó személyek 
nevezhetnek. 
A versenyen egyénileg és (6 fős vagy annál 
nagyobb) csoportban lehet részt venni, 8 
éves kortól. 
A verseny kategóriái: 

1. 8-20 éves korig gyermek és 
ifjúsági kategória 

2. 21 éves kortól felnőtt kategória 
A versenyen való részvétel feltétele:  
A versenyben csak népdal hangozhat el (ma-
gyar vagy magyarországi nemzetiségi). 
Minden versenyzőnek legalább 25 népdalt kell 
tudnia. Műsorát szabadon választhatja meg és 
állíthatja össze mindenki. 
A bemutatkozó fellépés időtartama:  

1. egyéni fellépőknél 3 perc,  
2. csoportoknál 5 perc. 

A verseny nevezési díja: 
1. egyéni gyermek és ifjúsági 

kategóriában 500 Ft/fő 
2. egyéni felnőtt  

kategóriában 1000 Ft/fő 
3. csoportos gyermek és ifjúsági 

kategóriában 2000 Ft/csoport 
4. csoportos felnőtt  

kategóriában 4000 Ft/csoport 

A jelentkezési lapot és a hozzá szükséges 
csekket levélben mellékeljük.  
További jelentkezési lap és csekk személyesen 
átvehető intézetünkben, valamint igényelhető 
felbélyegzett válaszborítékban a Tolna Megyei 
Önkormányzat Általános Művelődési Központ, 
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. címen. 
A befizetésekről mindenki számlát kap.  
FIGYELEM!  
A befizetési csekken szereplő név alapján 
állítjuk ki a számlákat, ahol tehát valamilyen 
intézmény vagy egyesület nevére kérik a 
számlát, ott az a név szerepeljen a befizető 
neve, címe rovatban. A közlemények rovatban 
kell beírni az egyéni fellépő vagy a versenyen 
résztvevő csoport nevét. Átutalás esetén a 
következő számlaszámra kérjük utalni a 
nevezési díjakat: OTP: 11746005-15418568  
 
Jelentkezési határidő: 2008. február 11. 
 
További információ: Komjáthi Tamásné 
(telefon: 74/505-600/146-os mellék,  
fax: 74/505-661 vagy mobil: 20/946-5617) 
 
 
Az őcsényi Bogár István (1923-1990) sárközi népdalgyűjtő 
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T O L N A  M E G Y E I  I F J Ú  T U D O R  V E R S E N Y  
 
 

Intézményünk 11 éve indította útjára a „Tolna Megye Ifjú Tudora” elnevezésű tanulmányi versenysorozatot 
középiskolásoknak. A versenyben résztvevő diákok ismeretterjesztő előadásait a megye sok-sok településén, 
iskolákban, népfőiskolákon, könyvtárakban, művelődési házakban, klubokban hallhatták az érdeklődők.  
Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve, a verseny az idei évben megújított, átalakított formában kerül 
meghirdetésre. 3 fős csapatok jelentkezését várjuk, akik közösen, egymással együttműködve dolgozzák ki és 
mutatják be előadásaikat. Így szerepet kaphatnak jó verbális készséggel rendelkező fiatalok csakúgy, mint az 
előadást kiegészítő technika, a prezentáció területének kiemelkedő ismerői, de akár különböző művészeti 
ágak (pl. zene, vers- és prózamondás stb.) képviselői. Ebből látható, hogy a diákoktól komplex előadásokat 
várunk. A megtartandó előadások témaköreit intézményünk határozza meg, ezen belül szabadon választhat-
nak a diákok. A résztvevők köre kibővül, középiskolák 10. és 11. évfolyamain tanulók is nevezhetnek.   
A verseny részletes, pontos kiírását rövidesen eljuttatjuk a megye valamennyi középiskolájába, illetve 
olvasható lesz hírlevelünk következő számában. 

Bővebb felvilágosítás, tájékoztatás kapható: Czink Judit 30/9832-049 
 

 

  R
EN

D
EZ

V
ÉN

Y
N

A
P

TÁ
R

  
A TMÁMK összegyűjtötte, feldolgozta és megjelentette Tolna megye 2008. évi kulturális 
rendezvényeit. A december utolsó napjaiban megjelent kiadvány elkészítéséhez a 
településeken működő közművelődési intézmények, illetve ennek hiányában a 
polgármesteri hivatalok nyújtottak segítséget. Örömünkre szolgál, hogy számos település, 
intézmény, civil szervezet élt az ingyenes megjelenés lehetőségével, mellyel ezúton is 
népszerűsítheti kulturális eseményeit. A rendezvénynaptárban – az előzetes 
tájékoztatásnak megfelelően – csak azok a rendezvények jelentek meg, melyek a 
településen élőkön túl, szélesebb közönséget vonzanak, ezáltal megjelenhetnek Tolna 
megye kulturális turizmusának palettáján.  
A naptárt eljuttattuk megyénk valamennyi településére, illetve a megyei és országos 
közművelődési intézményekhez. A kiadvány megjelenik az ország számos turisztikai 
rendezvényén, kiállításán, vásárán is, így a megyehatárokon túl élők is betekintést 
kaphatnak Tolna megye gazdag kulturális kínálatába és remélhetőleg több esemény vonz 
hozzánk látogatókat az ország más részeiről is.  

Bővebb felvilágosítás, tájékoztatás kapható: Czink Judit 30/9832-049 
 

 
 
A TMÁMK megfelelő számú jelentkező esetén KÖZÉPFOKÚ-, ÉS FELSŐFOKÚ KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER 
szakképesítést nyújtó, államilag elfogadott oklevelet adó tanfolyamot indít. 
Ez a képzés lehetőséget nyújt azoknak a nem szakirányú közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
közalkalmazottaknak, munkavállalóknak, akik a munkakör ellátásához szükséges szakirányú végzettség 
megszerzésével munkaerőpiaci adottságaikat szeretnék bővíteni.  
A TMÁMK 280 óra elméleti és 80 óra gyakorlati képzési idejű tanfolyamát levelező rendszerű formában, 
heti egy napos konzultáció, előadás formájában szervezi meg.  
A jelentkezés feltétele középfokon érettségi, felsőfokon főiskolai, egyetemi végzettség.  
A képzés díja 100.000.-Ft, ami nem tartalmazza a vizsgadíjat. 
Megfelelő számú jelentkezés esetén levélben tájékoztatjuk a jelentkezőket a tanfolyam indításáról. 
A képzés beszámítható a pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésébe is, részvételi díja központi 
költségvetési támogatásból fedezhető. 
A képzési formát különösen ajánljuk a településeken (községekben, kisvárosokban) élő vagy tevékenykedő 
pedagógusok, könyvtárosok, mozgókönyvtárosok, civil szervezeti vezetők, igazgatási munkatársak, egyéb 
humán foglalkozásúak, műveldési intézményekben képesítés nélkül dolgozók számára.  

Bővebb felvilágosítás, tájékoztatás kapható: Czink Judit 30/9832-049 
 
 

KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERKÉPZÉS 
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TOLNA MEGYEI LISZT FERENC KÓRUSTALÁLKOZÓ 
 
 

A Tolna Megyei Általá-
nos Művelődési Központ az 
előző évek hagyományainak 
megfelelően 2008-ban is meg-
rendezi a Liszt Ferenc Kó-
rustalálkozót.  

Az idei, a IX. találkozó célja 
az előző évekhez hasonlóan a 
Tolna megyében működő kó-
rusok szakmai munkájának se-
gítése, megyénk legjobb kóru-
sainak megismerése, fellépési 
lehetőség teremtése.  

A találkozó történetének el-
ső éveiben elsődleges célunk 
az volt, hogy minősülési lehe-
tőséget biztosítsunk a kóru-
soknak.  

Az évek során ez meg-
változott, jelenleg a találkozó 
nem verseny, nem minősítő, 

inkább bemutatkozó jellegű, 
célja a segítő szakmai tanács-
adás.   

Ezt a változtatást az indo-
kolja, hogy a kórusok zöme 
már megszerezte az arany mi-
nősítést.  

Nagy örömünkre évről-évre 
több kórus vesz részt a Liszt 
Ferenc Kórustalálkozón.  

Bizonyára az is közrejátszik 
ebben, hogy szakmailag és 
emberileg is nagy elismert-
ségnek örvendő zsűri értékeli 
a fellépőket minden évben. A 
zsűriben hagyományosan a 
magyar kórusmuzsika nem ki-
sebb szaktekintélyei foglalnak 
helyet, mint Tillai Aurél, Ker-
tész Attila, Lakner Tamás, 
Hollerung Gábor. 

A kórusok fellépését és a 
szakmai értékelést minden év-
ben remek hangulatú kórus-
bál követi, ahol a kórusok 
elmélyíthetik szakmai és baráti 
kapcsolataikat. 
 
A rendezvény előrelátható-
lag március végén kerül 
megrendezésre, a szervezés, 
egyeztetés jelenleg folyik, így a 
pontos időpontról és hely-
színről hírlevelünk következő 
számaiban, illetve majd levél-
ben kapnak pontos tájékozta-
tást az érdeklődők.  
 
Intézményünknél bővebb 
felvilágosítás és tájékoztatás 
kérhető:  

Czink Judit 30/9832-049 

 

● BEMUTATJUK ● BEMUTATJUK ● BEMUTATJUK ● BEMUTATJUK ● 
 
 
A kórust 1994-ben alapította 
Lemle Zoltán lelkipásztor. Az 
énekkar repertoárján a zsoltár-
feldolgozások, halleluja-énekek 
mellett a kórusirodalom klasz-
szikusainak, kortárs zeneszer-
zőinek művei szerepelnek. A 
"Magyar Kórusok Napja" ün-
nepi hangverseny a Gárdonyi 
Kórus önálló szervezésű ren-
dezvénye Kodály Zoltán szüle-
tésnapján. 2003-ban CD lemezt 
jelentetettek meg "Muzsikálja-
tok szívből Istennek!" címmel. 
2004-ben Hangverseny-kórus, 
2007-ben pedig emelt szintű 
Hangverseny-kórus fokozatot 
kaptak. Közte 2006-ban Közjó-
ért kitüntetést. Nemzetközi kó-
rusversenyeken (Olmütz, Buda-
pest) is részt vettek, ezüst és 
arany diplomákkal, illetve mű-
vészeti különdíjjal gazdagodva.  

 

A szekszárdi „Gárdonyi Zoltán” 
Református Együttes 

 
KARNAGY: NASZLADI JUDIT 
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XVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 
 
 
A találkozóra az általános iskolás korúak 
érdeklődésének, a csoporttagok életkorának és 
képességeinek megfelelő előadással lehet 
nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül. A 
műsoridő maximuma alsó tagozatos csopor-
toknál 15 perc, felső tagozatosoknál 25 perc. 
A megyei találkozók végén minősítést azon 
csoportok előadásai kaphatnak, amelyeknél a 
csoport vezetője ezt külön kéri. A példaértékű 
előadások meghívást kaphatnak az országos 
gálaműsoron való szereplésre. 
 
A találkozó időpontja:  
2008. április 18. (péntek) 
A találkozó helyszíne:  
Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház 
 
A regisztrációs lapokat kizárólag e-mailben 
kérjük eljuttatni a megyei szervezőkhöz: 

Pekari Bernadett (Garay János Általános, Mű-
vészeti, és Sportiskola, Pedagógiai-Szakmai 
Szolgáltató – 7100 Szekszárd, Zrínyi u. 78.) 
Telefon: 20/310-27-18; 74/511-450. 
E-mail: betty@altisk2-szekszard.sulinet.hu 
 
Ezzel egyidejűleg elküldendő a Magyar Dráma-
pedagógiai Társasághoz is: www.drama.hu. 
(A regisztrációs lapok letölthetők erről, a 
www.drama.hu honlapról.) 
 
Mindazon csoportokat, akik regisztrálták rész-
vételi szándékukat, az országos találkozót kiíró 
szervezet elektronikus levélben rendszeresen 
tájékoztatja a rendezvénysorozattal kapcsolatos 
információkról: többek között a jelentkező cso-
portok vezetői számára – várhatóan februárban 
– szervezett ingyenes képzési és konzultációs 
lehetőségekről is.  

 
 

 
 

A Garay János Általános, Művészeti és Sportiskola és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató 
dráma tagozata meghirdeti a 

 

II. Garay Dráma Napot 
 

A találkozó célja: lehetőséget, teret adni az iskola falain kívül azon csoportoknak, osztályoknak, akik 
szívesen megmutatnának egy-egy sikeresen elkészült dramatizált produkciót.  

Témája: mese, történet, ballada, regényrészlet  
Helyszíne: Deutshe Büchne (Német Színház színpada) Szekszárd  
Időpontja: 2008. április 4. (péntek) 

Feltételek: A bemutatott darab nem lehet hosszabb, mint 
• alsó tagozatosoknál 10 perc  
• felső tagozatosoknál 15 perc 

Jutalom: Minden résztvevő csoport oklevelet és kis ajándékot kap.  
 

A bemutató után lehetőség nyílik szakmai beszélgetésre is. 
 

Jelentkezés: Pekari Bernadettnél, telefonon: 74/511-450 és 20/310-27-18, faxon:74/512-085,  
e-mailban: betty@altisk2-szekszard.sulinet.hu. 

 

Jelentkezési határidő: 2008. március 7. 
 



 9

 
a Tolna Megyei  Népművészet i  Egyesület  h íre ibő l  

 
 

„BEREKAI ÉVA” ORSZÁGOS NÉPI ÉKSZER 
PÁLYÁZAT ÉS KONFERENCIA 

 
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület gyöngyfűzők, lószőrékszer-készítők, csont-, szaru- és fa-
faragók, bőrművesek, ötvösök, tűzzománc-készítők részére Országos Népi Ékszer Pályázatot hirdet. 

A pályázat célja, hogy a népiékszer-készítés hagyományait és technológiáit megmentsük, megújítsuk és 
továbbfejlesszük. Olyan alkotások készüljenek, amelyek a hagyományokat korszerű, új formában 

dolgozzák fel. 
A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki ezt a célkitűzést elfogadja. 

 Pályázni csak új alkotásokkal, maximum 5 önálló tárggyal vagy garnitúrával lehet.  Azokat a munkákat, 
amelyek más pályázaton, vagy zsűri előtt már szerepeltek, a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 

A pályaműveken fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét, a kitöltött zsűri-adatlapon szereplő sorszámot. 
A NIT zsűri adatlapja letölthető a Hagyományok Háza honlapjáról. 

A nevezési díj alkotásonként 1.000.- Ft, 
 amely összeg a NIT zsűri díját (alkotásonként 800.- Ft) is magában foglalja. 

A pályamunkák és pontosan kitöltött adatlapok, valamint nevezési díjak személyes átvétele:  
2008. június 25-26-27. 

Babits Mihály Művelődési Központ és Művészetek Háza (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) 
A konferencia jelentkezési lapját a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület (7100 Szekszárd,  
Pf. 385.) címére vagy a tomne@t-online.hu e-mail címre kérjük elküldeni 2008. június 30-ig. 

A pályamunkákról és díjakról szakmai zsűri dönt. A zsűri által arra alkalmasnak ítélt alkotásokat  
a Szekszárdon, 2008. július 8-án nyíló kiállításon mutatjuk be. 

Érdeklődni, előzetes jelentkezést leadni a 06/20/414-2845 telefonon vagy a  
tomne@t-online.hu e-mail címen lehet. 

 
                             

 
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 

„ÉKESSÉGEK RÉGEN ÉS MA” 
címmel 

ORSZÁGOS NÉPI ÉKSZER KONFERENCIÁT 
szervez Szekszárdon, 2008. július 8-án 10,00 órától 

 
Célunk: tanácskozási és találkozási lehetőséget biztosítani az országban tevékenykedő, népiékszer-
készítéssel foglalkozó vagy az iránt érdeklődő szakemberek számára. Szeretnénk, ha a konferencia 
hozzájárulna olyan, ma is hordható ékszerek, viseletkiegészítők népszerűsítéséhez, amelyek a 
hagyományos formajegyeket viselik magukon. 
A konferencia programjáról, pontos helyszínéről, tudnivalóiról a Hírlevél következő száma tudósít. 
A konferencia költségei: 

• ékszerpályázaton is résztvevők számára   500.- Ft 
• csak a konferenciára érkezők számára       1.000.- Ft 
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A konferencia költségeit a pályázaton résztvevőknek készpénzben, számla ellenében a pályamunkák leadásakor kell 
kifizetni, a csak a konferenciára jelentkezőknek pedig átutalással a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 70400067-
10509184 számú egyszámlájára. A befizetésekről a számlát postázzuk. Jelentkezési lap letölthető a TMÁMK 
honlapjáról: www.tmamk.hu. 
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Diákolimpikonok 
köszöntése 

 
Szekszárd, 2007. december 12.  

 
A Tolna Megyei Diáksport Ta-

nács 16. alkalommal rendezte 
meg díjátadó ünnepségét, melyen 
azon diáksportolók teljesítményét 
ismerték el, akik az előző évi diák-
olimpiák országos döntőiben do-
bogós helyeken végeztek. 

A diákolimpiai versenyrend-
szer folyamatosan bővül, a 2006-
2007-es tanévhez kapcsolódóan a 
Magyar Diáksport Szövetség 25 
sportágban hirdetett felmenő 
rendszerű diákolimpiát, emellett 
az országos sportági szövetségek 
mintegy ötven sportágban nyúj-
tottak versenyzési lehetőséget. 

A megyei ünnepségen 19 
sportág 167 egyéni sportolója, va-
lamint 18 csapat került díjazásra. 

A legnépesebb mezőny Paks-
ról érkezett, sok volt a díjazott 
Szekszárdról, Dunaföldvárról, Tol-
náról, Bonyhádról, de az úgy ne-
vezett kistelepülések diáksportolói  
is szép számmal jelen voltak: 
Kocsola, Gerjen, Bölcske, Fadd, 
Őcsény,  Iregszemcse diákjai. 

Eredményes évet zárt az atlé-
tika a szekszárdi, bonyhádi és 
dombóvári sportolók jóvoltából.  

A szekszárdi kerékpáros sport 
mellett idén a tamásiaknak is si-
került érmeket szerezni.  

Örültünk, hogy a súlyemelő 
sportág tamási és iregszemcsei 
résztvevőkkel ilyen szinten is hal-
latott magáról.  

Az Atomerőmű Sportegyesület 
széleskörű utánpótlás-nevelő tevé-
kenysége révén évről évre magas 
a cselgáncs és kajak-kenu sport-
ágban díjazottak száma, ez utóbbi 
sportág egy másik jelentős hazai 
bázisa a tolnai kajak-kenu egye-
sület is. A diáksportolók jó kezek-
ben vannak a Gemenc Judó Klub 
szakembereinél is, hiszen eredmé-
nyeik önmagukért beszélnek. 

A Paksi Sportegyesület égisze 
alatt kapnak lehetőséget a ritmi-
kus gimnasztika és az ökölvívó 
sportág képviselői. Utóbbiban idén 
két dombóvári fiatal is eredmé-
nyes tudott lenni. A karate sport-
ág elismerésre méltó Tolna me-
gyei bázisai Bátaszék és Fadd. 

A „kisiskolák” versenyében a 
kocsolai kézilabdás lányok – a 
korábbi három bajnoki cím után – 
az idén a dobogó harmadik fokára 
állhattak. A Pakson széles körben 
űzött floorball egyre népszerűbb, 
szinte minden korcsoportban a 
leányoknál és a fiúknál is van 
paksi vagy Paks környéki részt-
vevője az országos döntőknek. 

A szekszárdi női kosárlabda 
utánpótlása az országban egyér-
telműen a legjobbak között szá-
montartott, idén két csapat bronz 
éremmel zárt.  

Tolna megye sakkélete pedig 
komoly nemzetközi eredményes-
séggel büszkélkedhet, így nem 
véletlen hogy három Tolna megyei 
tanuló is érmes helyen tudott 
végezni. 
 

Évet zárt a Tolna Megyei 
Diáksport Tanács 
 

Hőgyész, 2007. december 18. 
 

A Tolna Megyei Diáksport Ta-
nács Hőgyészen, a Vincellér Ház-
ban tartotta évet záró, ünnepi 
elnökségi ülését.  

Az év értékelésénél kiemelt 
hangsúlyt kapott, hogy a működés 
feltételei a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Általános Művelődési 
Központján keresztül jó színvo-
nalon biztosítottak voltak.  

2007-ben lett 25 éves a 
Magyar Diáksport Szövetség, a 
kecskeméti és miskolci jubileumi 
rendezvényeken Tolna megye ne-
véhez méltó módon képviseltük 
szűkebb pátriánk diáksportját. 

Az értékelés végén Kerecsényi 
Márton, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat Ifjúsági és Sport Bizott-
ságának elnöke 25 kollégának kö-
szönte meg munkáját, akik aktív 
közreműködői voltak a diákolim-
piai versenyek bonyolításának. 
 
Diáksport-tagdíjak 
 

A 2008-as év indulásával ak-
tuálissá vált a diáksport-szerve-
zetek tagdíjainak naptári évre tör-
ténő befizetése. A tagdíj mértéke 
20 Ft/tanuló/év, alapja pedig az 
iskola tanulólétszáma. 

A befizetés módja egyező a 
tavalyi gyakorlattal: január hónap-
ban adatlapot küldünk valamennyi 
Tolna megyei alap-és középfokú 
tanintézet számára, melyet kérünk 
számunkra postafordultával visz-
szaküldeni.  

A közölt adatok alapján szám-
lát küldünk. Nyomatékosan kér-
jük, hogy az átutalás csak az ál-
talunk küldött számla alapján tör-
ténjen a Tolna Megyei Diáksport 
Tanács számlájára: 10200050-
46670856. 
___________________________ 

 
MEGYEI DÖNTŐK 

FEBRUÁRBAN 
 

Február 5. 14.30  
Szekszárd, Gyakorló Iskola: 
Torna diákolimpia  
I-II, III-IV. korcsoport „B” 

Február 7. 12.00 
Szekszárd, Garay Gimnázium: 
Torna diákolimpia  
V-VI. korcsoport „B” 

Február 19. 9.30 
Dombóvár, DVMSE-csarnok 
Kosárlabda diákolimpia  
V-VI. korcsoport, fiú 

Február 21. 14.00 
Szekszárd, Garay Gimnázium 
Kosárlabda diákolimpia  



 11

V-VI. korcsoport, leány 
Február 26. 9.30 

Paks, ESZI-csarnok 
Amatőr kosárlabda diákolimpia  

V-VI. korcsoport, fiú 
Február 26. 9.30 

Bonyhád, Városi Csarnok 
Amatőr kosárlabda diákolimpia  

V-VI. korcsoport, leány 
____________________________ 
Az oldalt összeállította: 

Földesi Gyula 
Névváltozások a TIOK-intézményeknél 
 
A Pannon Kaptár TIOK Konzorciumot alkotó kilenc közoktatási 
intézmény közül több intézmény neve, tevékenységi köre is 
megváltozott a 2007/2008. tanévtől.  
Az érvényes adatokat az alábbiakban adjuk közre: 
 
 
Az intézmény neve 
 

 
Címe 

 
Vezetője 

1. Nagyatádi Közoktatási 
Intézmény Egyesített Óvoda 

7500 Nagyatád,  
Árpád u. 2. 

Fehér 
Miklósné 

2. Fodor András Óvoda, 
Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
és Pedagógiai-szakmai 
Szolgáltató Intézmény 

8693 Lengyeltóti, 
Csokonai Vitéz M. u. 15. 

Zsombok 
Lajos 

3. Szigetvár Óvodái, 
Általános Iskolái, Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézménye: Tinódi Lantos 
Sebestyén Általános Iskola 

7900 Szigetvár,  
Rákóczi F. u. 9-13. 

Deichler 
András 

4. Kanizsai Dorottya 
Közoktatási Központ 
Kanizsai Dorottya Általános 
Iskola, Óvoda, Bölcsőde és 
Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézet 

7800 Siklós,  
Hajdú Imre u. 13. 

Szabó 
László 

5. Széchenyi István Általános 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Iskola 

7150 Bonyhád,  
Fáy ltp. 34. 

Szabó 
Béláné 

6. Tolna Megyei 
Önkormányzat Szent László 
Egységes Középiskolája 

7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 2-14. 

Gerzsei 
Péter 

7. Apáczai Csere János 
Általános és Középiskola, 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Kollégium 

7200 Dombóvár,  
Arany J. tér 21. 

Gaál 
János 

8. Tolna Megyei 
Önkormányzat Tolnai Lajos 
Német Nemzetiségi és 
Kéttannyelvű Gimnáziuma, 
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

7064 Gyönk,  
Rákóczi u. 555.  

Dr. 
Humné 
Szentesi 
Katalin 

9. Tolna Megyei 7100 Szekszárd,  Dr. Say 

Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja 
(konzorciumvezető 
intézmény) 

Szent István tér

 

TIOK  
 
Felkészítés a 
kompetencia alapú 
oktatásra 
 

A Pannon Kaptár TIOK a kom-
petencia alapú oktatás elter-
jesztésében vállalt szerepét 
2007. szeptember és december 
közt három helyszínen (Lete-
nye, Szeged, Tamási) tartott 
képzésekkel tette folytatóla-
gossá. A képzéseken 6 téma-
területen 6 csoportban 10 is-
kola és 5 óvoda 91 pedagó-
gusa vett részt 5 képzőnk 
közreműködésével. 
 
HEFOP 3.1.3.  
intézményi mentorálás 
 

2007 utolsó negyedévében a 
Pannon Kaptár Konzorcium in-
tézményei közül a bonyhádi 
Széchenyi Általános és Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola 
pedagógusai tudásuk, tapasz-
talataik átadásával jelentős 
támogatást adtak a HEFOP 
3.1.3-as cikói és mesztegnyői 
általános iskoláknak  a kompe-
tencia alapú oktatás tartalmi és 
módszertani területein.  
A mentorként közreműködő 10 
bonyhádi pedagógus változatos 
munkaformákkal (helyszíni óra-
látogatás óraelemzéssel, be-
mutató foglalkozások tartása 
óraelemzéssel, csoportos és 
egyéni konzultációk, on-line 
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tanácsadás) 66 órában segí-tette a két intézmény peda-
gógusainak munkáját. 
A szigetvári Tinódi Lantos Se-bestyén Általános Iskola jelen-leg a 
szentlőrinci általános is-kolában mentorál. 
Az oldalt összeállította: 

Bajszné Kiss Magdolna 

A Tolna Megyei Önkormányzat és Dunaföldvár Város Önkormányzata szervezésében 
 

Dunaföldváron, 2008. január 22-én 
 

16, illetve 16.30 órától a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtárban, 
azt követően pedig 18, illetve 19 órától a Városi Művelődési Központban 
 

Tolna megyei ünnepség 
a Magyar Kultúra Napján 

és a Reneszánsz Év 
Tolna megyei megnyitója 

 

A rendezvény fővédnökei: 
   DR. PUSKÁS IMRE  NAGY GÁBORNÉ 
        a Tolna Megyei Közgyűlés  Dunaföldvár Város 
              elnöke      polgármestere 
 

Rendező szervek:  a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár, a Városi Művelődési Központ és a 
Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 

Program: 
 a Berze Nagy Ilona Városi Könyvtárban 
 

• 16.00 órakor  Csepeli István fafaragó népi iparművész 
Sámán c. alkotásának elhelyezése a könyvtárban 
A szobrot átadja: dr.Füzes Endre néprajzkutató   
Közreműködik: Tóth Ildikó versmondó 

• 16.30 órakor  Purevjav Batmyagmar mongol festőművész  
kiállításának megnyitója a folyosógalériában 
A kiállítást megnyitja: Karáth Imre operatőr 
Közreműködnek:  
Szabó Szabolcs költő és Kovács Attila sámándobos 
 

  a Városi Művelődési Központban 
 

• 18.00 órakor  Reneszánsz ízek reneszánsz módra 
Faddi Varga János királyi főszakács  
(aki 10 éve birtokosa e kitüntető címnek) 
különleges reneszánsz ételekkel várja  
az állófogadásra meghívott ünneplőket 
 

• 19.00 órakor  FIATAL TEHETSÉGEK KONCERTJE 
 

 Regényi Júlia ének, vers 
Nagy László: Könyörgés 

(ének) 
Magyar népdalok 

József Attila: Kopogtatás 
nélkül 

Hervay Gizella: Levél helyett 
Nagy László: Táncbeli 

táncszók 

 Lipták Ildikó fuvola 
 Tóth Emese zongora 

Bartók Béla:  
Allegro Barbaro 

 Németh Zsombor hegedű 
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Bihari János: Magyar táncok 
Bartók Béla-Székely Zoltán: 

Magyarországi román 
népitáncok 

Kodály Zoltán: Adaggio 
Weiner leó: Divertimento 
Zongorán kísér: Tóth Emese 
 

Konferál: Lajkó Anita 
 
„Dunaföldvár Kultúrájáért” 

díjak átadása 
 
Köszöntőt mond: 

dr. Say István  
a TMÁMK igazgatója 


