
  
 

 1 

TMÁMK HÍRLEVÉL 
 

 
I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM                                             2007. SZEPTEMBER 

 
KÖSZÖNTŐ 
 
Tisztelt Olvasóink! 
A név részben változatlan: TMÁMK, azaz Tolna Megyei  
Általános Művelődési Központ. Részben azonban már 
megváltozott, hiszen nem áll ott az egyes intézetek 
nevének felsorolása, köztük főleg nem a Pedagógiai 
Intézeté, illetve az Esélyek Házáé. 2007. szeptember 
1-jével intézményünk új helyen, új szervezettel új 
szakmai életet kezdett. A fenntartó Tolna Megyei Ön-
kormányzat 62/2007. (VI.27.) számú határozatával az 
intézmény átszervezéséről döntött. A korábbi több 
intézetből összetevődő, 23 fővel működő szervezet 
helyébe egy egységes szervezetű, feladatait 6 fővel 
ellátó utódintézmény lépett. Ebben a méretben már 
indokolatlanná vált a gazdasági önállóság is, részben 
önállóként működünk tovább, és gazdálkodásunkról a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete 
gondoskodik. Alapfeladatunk a közösségi-művelődési 
tevékenység lett, elsősorban ezen a téren nyújtunk 
területi szakmai szolgáltatásokat. Mint akkreditált 
felnőttképzési intézmény változatlanul részt veszünk 
az iskolarendszeren kívüli szakmai oktatásban és 
továbbképzésben, és igény szerint indítjuk az általunk 
akkreditált, illetve már felvállalt tanfolyamokat. 2013-
ig utógondozóként változatlanul vezető intézménye 
maradunk a Pannon Kaptár Dél-Dunántúli TIOK 
konzorciumának, és a kompetencia alapú fejlesztésben 
a kapcsolódó feladatok ellátásáról gondoskodunk. És 
nem utolsósorban végezzük a megyei diáksportélettel 
kapcsolatos feladatokat is. Immár új formában induló 
egységes hírlevelünk legelső számában szándékaink 
szerint ellátjuk Önöket az intézményt illető legfrissebb 
tudnivalókkal is. Számítunk az érdeklődésükre, és az 
átszervezés szerinti feladatok terén készségesen ál-
lunk a rendelkezésükre:       a TMÁMK munkatársai 

Dr. Say István    Bajszné 
igazgató     Kiss Magdolna 
     igazgatóhelyettes, 
     pedagógiai  

   szakértő 
 

Czink Judit    Komjáthiné 
közművelődési    Horváth Ágnes 
főtanácsos    közművelődési 
     főtanácsos 
 
 

Földesi Gyula    Szentkirályi 
főtanácsos,    Krisztina 
a Tolna Megyei    közművelődési 
Diáksport Tanács    tanácsos 
titkára 
 
 
  Tolna Megyei 
  Általános Művelődési Központ 
 
  SZEKSZÁRD, 
  Szent István tér 11-13. 
  (a Megyei Önkormányzati Hivatal  
  épülete) 
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Települési 
kapcsolattartók 
 

 
KÖZSÉGEK 
 
Alsónána Bajszné 
Alsónyék Bajszné 
Aparhant Komjáthiné 
Attala  Szentkirályi K. 
Báta  Bajszné 
Bátaapáti Komjáthiné 
Belecska Czink J. 
Bikács  Say I. 
Bogyiszló Bajszné 
Bonyhádvarasd Komjáthiné 
Bölcske Say I.  
Cikó  Komjáthiné 
Csibrák  Szentkirályi K. 
Csikóstőttös Szentkirályi K. 
Dalmand Szentkirályi K. 
Diósberény Czink J. 
Döbrököz Szentkirályi K. 
Dunaszentgyörgy Say I. 
Dúzs  Szentkirályi K. 
Értény  Czink J.  
Fácánkert Bajszné 
Felsőnána Bajszné 
Felsőnyék Czink J. 
Fürged  Czink J. 
Gerjen  Say I. 
Grábóc  Komjáthiné 
Györe  Komjáthiné 
Györköny Say I. 
Gyulaj  Szentkirályi K. 
Harc  Bajszné 
Iregszemcse Czink J. 
Izmény Komjáthiné  
Jágónak Szentkirályi K. 
Kajdacs Say I.  
Kakasd  Komjáthiné 
Kalaznó Szentkirályi K.  
Kapospula Szentkirályi K. 
Kaposszekcső Szentkirályi K. 
Keszőhidegkút Czink J. 
Kéty  Bajszné 
Kisdorog Komjáthiné 
Kismányok Komjáthiné 
Kisszékely Say I. 

Kistormás Say I. 
Kisvejke Komjáthiné 
Kocsola Szentkirályi K.  
Koppányszántó Czink J. 
Kölesd  Say I. 
Kurd  Szentkirályi K. 
Lápafő  Szentkirályi K. 
Lengyel Komjáthiné  
Madocsa Say I. 
Magyarkeszi Czink J. 
Medina  Bajszné 
Miszla  Czink J. 
Mórágy Komjáthiné  
Mőcsény Komjáthiné 
Mucsfa  Komjáthiné 
Mucsi  Szentkirályi K. 
Murga  Bajszné 
Nagykónyi Czink J. 
Nagyszékely Say I. 
Nagyszokoly Czink J. 
Nagyvejke Komjáthiné 
Nak  Szentkirályi K. 
Németkér Say I. 
Ozora  Say I. 
Őcsény  Bajszné 
Pálfa  Say I. 
Pári  Czink J. 
Pörböly Bajszné  
Pusztahencse Say I. 
Regöly  Czink J. 
Sárpilis  Bajszné 
Sárszentlőrinc Say I. 
Sióagárd Bajszné 
Szakadát Czink J. 
Szakály Szentkirályi K.  
Szakcs  Szentkirályi K. 
Szálka  Bajszné 
Szárazd Czink J.  
Szedres Bajszné  
Tengelic Say I. 
Tevel  Komjáthiné 
Tolnanémedi Say I. 
Udvari  Czink J. 
Újireg  Czink J. 
Váralja  Komjáthiné 
Várdomb Bajszné 
Várong  Szentkirályi K. 
Varsád  Czink J. 
Závod  Komjáthiné 
Zomba  Bajszné 

NAGYKÖZSÉGEK 
 
Decs  Bajszné 
Fadd  Bajszné 
Gyönk  Czink J. 
Hőgyész Szentkirályi K. 
Nagydorog Say I. 
Nagymányok Komjáthiné 
Pincehely Say I. 
 
VÁROSOK 
 
Bátaszék Bajszné 
Bonyhád Komjáthiné 
Dombóvár Szentkirályi K. 
Dunaföldvár Say I. 
Paks  Say I. 
Simontornya Say I. 
Tamási  Czink J. 
Tolna  Bajszné 
 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
 
Szekszárd Bajszné 
 
(A TMÁMK a városokban ál-
talános  közművelődési szak-
tanácsadókat bíz meg. Elér-
hetőségüket következő szá-
munkban közöljük.) 
 
 
Kistérségi felelősök 
 
KISTÉRSÉGEK 
 
Bonyhádi Komjáthiné 
Dombóvári Szentkirályi K. 
Paksi  Say I. 
Tamási  Czink J. 
Szekszárdi Bajszné 
 
(A TMÁMK a két legtávolabbi 
kistérség székhelyén – Dom-
bóváron és Tamásiban – 
területi irodákat működtet, 
amelyek helyből közvetlen 
kapcsolatot biztosítnak a tér-
ségükkel. Elérhetőségüket 
következő számunkban kö-
zöljük.) 
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Válasszon témát 
és hozzá ügyintézőt! 

 
bábozás Szentkirályi K. 
Cinegemadár Népdaléneklési 
    Verseny Komjáthiné 
civil szféra Bajszné 
diákművelődés Bajszné 
diákolimpia Földesi Gy. 
diáksport Földesi Gy. 
diákszínjátszás Szentkirályi K. 
Duna Menti Folklórfesztivál 
  Say I. 
egyesületek Bajszné 
egyházi művelődés 
  Say I. 
élethosszig tartó tanulás 
  Bajszné 
életkori klubok Komjáthiné 
ERIKA  Szentkirályi K. 
európai integráció 
  Say I. 
Európa Kulturális Fővárosa 
  Komjáthiné 
felnőttképzés Komjáthiné 
Filharmónia Czink J. 
filmművészet Szentkirályi K. 
fotóművészet Szentkirályi K. 
hangverseny Czink J. 
helytörténet Szentkirályi K. 
Hírlevél Say I. 
honismeret Szentkirályi K. 
Ifjú Tudor Verseny 
  Czink J. 
Ifjúsági Hangverseny Sorozat 
  Czink J. 
iparművészet Szentkirályi K. 
irodalmi rendezvények 
  Szentkirályi K. 
képzőművészet Szentkirályi K. 
kézművesség Komjáthiné 
kiadványok Say I. 
kiállítások Komjáthiné 
KIR  Szentkirályi K. 
kisebbségi művelődés 
  Szentkirályi K. 
kismesterségek Komjáthiné 
kompetencia alapú fejlesztés 
  Bajszné 
konferenciák Bajszné 
kórusok  Czink J. 
közművelődési információs 
    rendszerek Szentkirályi K. 
közművelődési képzések 
  Czink J. 

Kulturális Kézikönyv 
  Czink J. 
Lifelong Learning Bajszné 
Magyar Kultúra Napja 
  Say I. 
Magyar Tudomány Ünnepe 
  Bajszné 
Megyei Diáksport Tanács 
  Földesi Gy. 
Megyei Közgyűlés 
  Say I. 
Mesterségek Ünnepe 
  Komjáthiné 
mozgásművészet 
  Szentkirályi K. 
munkanélküli szakemberek 
  Bajszné 
nemzetközi kapcsolatok 
  Szentkirályi K. 
népdaléneklés Komjáthiné 
népfőiskolák Czink J. 
népi hagyományőrzés 
  Szentkirályi K. 
népi iparművészet 
  Komjáthiné 
Népművészeti Egyesület 
  Komjáthiné 
népművész tevékenység 
  Komjáthiné 
néptánc  Szentkirályi K. 
népzene Komjáthiné 
önkormányzati igazgatás 
  Say I. 
programnaptár (kulturális) 
  Czink J. 
régiós kapcsolatok 
  Czink J. 
rétegklubok Komjáthiné 
Sportévkönyv (Diáksport) 
  Földesi Gy. 
sportképzések Földesi Gy. 
statisztika (közművelődési) 
  Czink J. 
szakmai képzések 
  Bajszné 
szakmai tanácskozások 
  Bajszné 
színjátszás Szentkirályi K. 
tanórán kívüli tevékenység 
  Bajszné 
teleházak Say I. 
térségi tervek Say I. 
TIOK  Bajszné 
turizmus (kulturális) 
  Bajszné 
vásárok  Komjáthiné 
versmondás Szentkirályi K. 
zenekarok Czink J. 

Munkatársaink 
elérhetőségei 

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

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

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

 
Czink Judit 
közművelődési főtanácsos 
telephely: Tamási 
mobil: (30) 983-2049 
e-mail: czinkjudit@freemail.hu 

 
Szentkirályi Krisztina 
közművelődési tanácsos 
telephely: Dombóvár 
mobil: (20) 265-7144 
e-mail: szentkiralyi@tmamk.hu 

 
Földesi Gyula 
főtanácsos, megyei titkár 
II. emelet 210. szoba 
telefon/fax: (74) 505-661 
mobil: (20) 463-1401 
e-mail: gyuszi60@tmamk.hu 
 
 

  KÖZPONTI CÍMEINK: 
  posta: 7101 Szekszárd, Pf. 125. 
  e-mail: kulti@tmamk.hu 
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A TELEPÜLÉSI KAPCSOLATTARTÓ FELADATAI 

 
 

Az ellátott térség községeiben 
 
Tartja a közművelődési szakmai szempontú kap-
csolatot  
- a település önkormányzatával és vezetőivel,  
- a közművelődési intézményekkel és szakembe-
reikkel, 
- a helyi kisebbségi szervezetekkel és a kisebb-
ségi művelődést szervezőkkel, 
- a civil szerveződésekkel és képviselőikkel, 
- a művelődésben szerepet játszó egyházakkal és 
vezetőikkel, 
- az egyéb társintézményekkel és szakembereik-
kel, 
- a helyi művelődési élet egyéni szereplőivel. 
 
Folyamatosan nyilvántartja és dokumentálja 
- a település épített és természeti kulturális köz-
kincseit, 
- az ellátó alapintézmények és társintézmények 
adottságait, felszereltségét, állagát, 
- a település meghatározó szellemi értékeit, 
- a közművelődési évad helyi művelődési esemé-
nyeit, 
- a helyi vezető és a művelődésben szerepet vál-
laló személyek elérhetőségét, 
- a helyi művelődés és civil élet közösségeinek 
adatait, 
- a helyi kiadványok és médiumok adatait, 
- a helyi művelődési élet pénzügyi feltételeit, 
- a helyi közművelődési ellátás és tevékenység 
számszerű éves adatait 
 
Javaslatokat tesz 
- a helyi művelődési fejlesztésekre, 
- a kapcsolódó pályázati részvételi lehetőségekre, 
- a kistáji, kistérségi és tágabb együttműködési 
lehetőségekre. 

A helyi adottságok és lehetőségek, valamint a 
befogadó szándék és igény figyelembevételével 
közvetlenül segíti a helyi közművelődési és kö-
zösségi életet a megyei intézmény szervezésében 
a megye területén bonyolított rendezvények és 
programok helybe telepítésével. 
 
A helyi művelődési élet arra alkalmas művelődő 
közösségeit és személyeit bevonja a megye 
közművelődési tevékenységébe, az összmegyei 
művelődési életbe. 
 
Elemzéseket készít a helyi művelődési állapotok-
ról, a települési művelődési élet és ellátás hely-
zetéről és lehetőségeiről. 
 
Intézménye közművelődési munkatársait azok 
speciális szakmai feladatkörei tekintetében ellátja 
a település vonatkozó ismereteivel. 
 
Segíti a települést művelődési eredményei doku-
mentálásában, és közreműködik a település 
ismertté tételében és népszerűsítésében. 
  
Az ellátott térség városaiban 
 
Folyamatosan tartja a helyi megbízott városi 
általános közművelődési szaktanácsadóval a 
szakmai kapcsolatot, irányítja, segíti és ellenőrzi 
annak tevékenységét. 
 
Értelemszerű mértékben elláttatja városa terüle-
tén a megbízott szaktanácsadóval a községi tele-
pülésfelelősi teendők megfelelő feladatait. 
 
Bevonja a megbízott szaktanácsadót annak igé-
nyei szerint a városa vonzáskörzetében zajló köz-
művelődési ellátás feladataiba. 

 
 
 

A KISTÉRSÉGI FELELŐS FELADATAI 

 
 

Tartja a szakmai kapcsolatot kistérsége Többcé-
lú Kistérségi Társulásának munkaszervezetével, 
annak illetékes munkatársával. 
 
Részt vesz a kistérségi szakmai tervezésben és 
fejlesztésben, a kistérségi kulturális közkincs fel-
tárásában, a kistérségi identitás alakításában és 
megerősítésében. 

Közreműködik a kistérségi programegyeztetés-
ben és a kistérségi kulturális rendezvénynaptárak 
összeállításában, valamint a közös kistérségi 
kulturális rendezvények szervezésében és bonyo-
lításában. 
 
Segíti a Kistérségi Közkincs Kerekasztal sikeres 
és hatékony működését. 
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Az intézmény alaptevékenysége 
közművelődési-közösségi tevékenység – 92180 

 
 Az intézmény alaptevékenysége körében végezhető feladatai: 
 

1. művelődési központok, házak tevékenysége – 92181-5; 
2. egyéb művészeti tevékenység – 92171-6; 
3. máshová nem sorolt kulturális tevékenység – 92601-8; 
4. iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás – 80402-8; 
5. iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás –   80401-7; 
6. oktatási célok és egyéb feladatok ellátása – 80591-5; 
7. diáksport – 92403-6; 
8. sportcélok és -feladatok ellátása – 92404-7; 
9. máshová nem sorolt sporttevékenység – 92602-9 
 

Az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatainak meghatározása 
 
• a közművelődési intézmények és szervezetek hálózatának, valamint az érintett partner intéz-

ményeknek és szervezeteknek informatikai kiszolgálása (központi statisztikai szolgáltatások, 
szakmai információbázis működtetése, szakmai információcsere, a pályázati lehetőségek nyilván-
tartása, kiajánlása, pályázatok előkészítésében való közreműködés, módszertani kiadványok 
készítése, terjesztése, szakmai honlap, kiadványok és figyelő közzététele), 

• iskolán kívüli szakmai és nem szakmai képzés és továbbképzés koordinálása és bonyolítása; az 
élethosszig tartó tanulás (LLL) lehetőségeinek terjesztése és koordinálása; az európai kulcs-
kompetenciák, az állampolgári lét és társadalmi beilleszkedés alapvető kompetenciáinak meg-
alapozásához és fejlesztéséhez módszertani segítség nyújtása (különös tekintettel az életviteli és 
szociális kompetenciák fejlesztésére), 

• a megyei és azon belül az egyes kistáji kulturális identitás megalapozásának és fejlesztésének 
segítése, 

• területi amatőr művészeti, kulturális, ismeretterjesztő és egyéb közművelődési szakmai találkozók, 
minősítések, felmenő rendszerű bemutatók, módszertani bemutatók, művelődési mozgalmak, 
koordinálása, szervezése és bonyolítása, 

• gyermek, ifjúsági és felnőtt közösségek működésének és fejlesztésének segítése, 
• a civil szféra és szerveződései tevékenységének és megerősödésének segítése, 
• teleházi szakmai koordinációs szolgáltatás, 
• népfőiskolai információs szolgáltatás, 
• a közművelődési intézmények és szervezetek részére jogi, munkaügyi, pénzügyi, üzemeltetési stb. 

tanácsadás, rendezvénytervek, programtervek koordinálása, reklám-propagandatevékenység 
összehangolása, 

• helyi szakmai kísérletek, újítások, fejlesztési tervek minősítése és segítése, szaktanácsadással való 
ellátása; a térségi közművelődési és kulturális együttműködés segítése, a térségi-területi kulturális 
és közművelődési források felhasználásának koordinálása, 

• a megye nemzetközi kulturális kapcsolatainak segítése, 
• részvétel a térség nemzetközi, országos, regionális, megyei és kistérségi közművelődési rendez-

vényeinek szervezésében, 
• döntéselőkészítő munka, felkérés alapján, térítés ellenében önkormányzatok részére, valamint 

közművelődési tevékenységgel összefüggő elemzések, fejlesztési programok készítése, hasz-
nosítása, 

• a HEFOP TIOK-projekt és kapcsolódó projektek fenntarthatósági kötelezettség szerinti utó-
gondozása, 

• a tanulók tanórán kívüli és szabadidős keretben megvalósuló tehetséggondozása és esély-
egyenlőségének biztosítása, 

• a nevelési-oktatási intézmények testnevelő tevékenységének segítése, kapcsolattartás az intéz-
ményekkel; a diáksporttal foglalkozó szervezetek támogatása, ezen szervezetekkel történő együtt-
működés; a diáksport események szervezésében és bonyolításában való közreműködés, 

• a Megyei Diáksport Tanács tevékenységének segítése, 
• a sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében való közreműködés. 
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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS SPORTOKTATÓI TANFOLYAMRA 
 

                                    ( SZAKKÉPESÍTÉSI OKJ-azonosító: 33896201 )   
 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja – továbbiakban ÁMK – felvételt hirdet 
a 2007/2008-as tanévben sportoktatói tanfolyamára: 
aerobic, aikidó, akrobatikus rock and roll,  asztalitenisz, atlétika, birkózás, bowling, búvársport, darts, 
erőemelés, evezés, fallabda, golf, görkorcsolya, íjászat, jégkorong, judó, kajak-kenu, karate, kempó, 
kendó, kerékpározás, kézilabda, kick-boksz, korfball, kosárlabda, kötélugrás, kung-fu, labdarúgás, 
lovassport, műkorcsolya, ökölvívás, öttusa, rádióamatőr-sport, RG, rögbi, röplabda, sakk, síelés, snow-
board, sportlövészet, sportrekreáció, súlyemelés, számszeríjászat, szinkronúszás, teakwando, tájéko-
zódási futás, táncsport, teke, testépítés-fitness, tenisz, tollaslabda, torna, triatlon, úszás, vízilabda, 
vitorlázás sportágakban.  

I. Jelentkezési feltételek 
Felvételre jelentkezhet az a magyar állampolgár (kivételes esetben az a magyarul tudó nem magyar 
állampolgár), aki 
a) választott sportágában igazolt versenyzői múlttal, ill. testedzési ágban megfelelő gyakorlati ismere-
tekkel rendelkezik, továbbá erkölcsi és egészségügyi szempontból sportoktatói tevékenységre alkal-
mas.  
b) a középiskola IV. évfolyamát elvégezte, vagy szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkezik. 
A következő sportágakban a jelentkezés további feltételei: 
Judó: zöld övfokozat, 3 kyu – Karate: shotokan  5 kyu; kyokushin 4 kyu, edzői javaslat; aikido 1 kyu –  
Lovassport: II. o. minősített sportolói múlt – Sí: az alapiskola precíz, a haladó iskola kielégítő szintű 
bemutatása – Tenisz: legalább II. o. minősített sportolói múlt – Vitorlázás: minimum 3 éves versenyzői 
múlt vagy ifjúsági aranyjelvényes, illetve II. o. minősítés igazolása 
Jelentkezési lap az Általános Művelődési Központban szerezhető be, valamint letölthető a 
www.tmamk.hu  honlapról. 
A jelentkezési lapot az ÁMK-hoz szükséges beküldeni vagy személyesen átadni. 
Jelentkezési határidő:  külön tájékozódás alapján a tanfolyam kezdetéig!  
A felvétellel kapcsolatos tudnivalók: 
Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési feltételeknek megfelelnek, felvételi vizsgát tesznek. 
Felvételi vizsga időpontja:  Külön tájékoztatás szerint. 
Felvételi vizsga anyaga: 
Elméleti rész: a) általános intelligenciamérő teszt; b) alapvető biológiai ismeretek ( embertan: sejt, 
szövet, szervrendszer). Felsőfokú iskolai végzettség esetén az elméleti vizsga alól felmentés adható.  
Gyakorlati rész: 
Az adott sportág alapvető mozgásanyagának bemutatása. Aktív sportolónak, illetve megfelelő szintű 
sportmúlt alapján a gyakorlati rész teljesítése alól felmentés adható. 
A tanfolyam ismertetése: 
Az oktatás 2007 októberétől 2008 júliusáig tart. 
Az általános elméleti rész kéthetenként, pénteki napokon kerül feldolgozásra (8.00- 15.30-ig). 
A tanfolyam elméleti része – amely valamennyi sportág számára közös – az alábbi tantárgyakból tett 
szóbeli vizsgával zárul: edzéselmélet, gimnasztika, sportélettan, sportlélektan, sportpedagógia .  
Sportszervezési ismeretek: írásbeli vizsgával fejeződik be. 
Ezt követi a sportági gyakorlati tábor (7-10 napos), ahol edzésvezetésből, gimnasztikából és sportági 
szakelméletből vizsgáznak a hallgatók. 
A tanfolyamra munkahelyi kikérőt biztosítani nem tudunk. 
 

II. Költségek 
A tanfolyam önköltséges, az éves tandíj 50. 000 Ft, amely az általános elméleti konzultációk díját 
foglalja magában. A hallgatókat terheli még a záróvizsga (2. 000- Ft tantárgyanként), továbbá az 
esetleges utóvizsga díja, ezeken felül a jegyzetek, szakkönyvek, valamint a szakmai gyakorlati tábor-
ban való részvétel költségei.  

III. Képesítés     
Azon hallgatók, akik a tanfolyamot sikeres elméleti és gyakorlati vizsgával zárják, sportoktatói szak-
képesítést szereznek, mely az adott sportágban, illetve testedzési ágban edzői, oktatói és tan-
folyamokon gyakorlatvezetői munkakör betöltésére jogosít. 
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 ٭ KÉPZÉS ٭ KÉPZÉS ٭ KÉPZÉS ٭
 
 
A TMÁMK 2007-ben középfokú és felsőfokú közművelődési szakember szakképesítést nyújtó, 
államilag elfogadott oklevelet adó tanfolyamot indít. 
 
Ez a képzés lehetőséget nyújt a nem szakirányú közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező 
közalkalmazottaknak, munkavállalóknak, valamint az átképzést igénylő munkanélkülieknek a 
munkakör ellátásához szükséges szakirányú végzettség megszerzésére. Az Országos Képzési 
jegyzékben a középfokú közművelődési szakember szakképesítés az 52 8407 01 (FEOR 3713), a 
felsőfokú közművelődési szakember a 71 8407 01 (FEOR 3713) azonosítási számon szerepel. 
 
A közművelődési szakember feladata többek között a helyi hagyományokat gazdagító közösségi lehe-
tőségek biztosítása, a kisebbségi és helyi kultúra értékeinek közismertté tétele. Tevékenységi körébe 
tartozik, hogy felismerje a helyi polgárok szükségleteit, társas kapcsolatokra vonatkozó igényeit, szá-
mukra közéleti, szórakozási lehetőségeket biztosítson akár intézményi, akár közösségi keretekben.  
 
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. 
A képzés beszámítható a pedagógusok hétévenkénti kötelező továbbképzésébe is, részvételi díja 
központi költségvetési támogatásból fedezhető. 
 
Megfelelő számú jelentkezés esetén levélben tájékoztatjuk a jelentkezőket a tanfolyam indításáról. 
A képzésről bővebb felvilágosítást nyújt Czink Judit a 30/9832-049-es telefonszámon.  
 
A képzési formát különösen ajánljuk:  

a kisebb településeken (községekben, kisvárosokban) élő vagy tevékenykedő 
PEDAGÓGUSOK, KÖNYVTÁROSOK, MOZGÓKÖNYVTÁROSOK, EGYESÜLETI 

VEZETŐK, IGAZGATÁSI MUNKATÁRSAK, EGYÉB HUMÁN FOGLALKOZÁSÚAK, 
MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYBEN KÉPESÍTÉS NÉLKÜL DOLGOZÓK SZÁMÁRA! 

_____________________________________________________________________ 
 
 

 ٭  ÁLLÁSKERESŐK  ٭  ÁLLÁSKERESŐK  ٭  ÁLLÁSKERESŐK  ٭
 

 
Műszaki informatikai 

mérnök tanári szakon végzett  

friss diplomás nő  

középfokú német nyelvvizsgával állást keres.  

Bármely településen  

minden munkahelyi információ érdekli 

(művelődési ház, teleház, önkormányzat).  

Név és elérhetőség a TMÁMK-ban. 

 

 
Tanító,  

gyógytestnevelés  

kiegészítő képzettséggel,  

differenciáló pedagógus 

szakvizsgával állást keres  

Szekszárdon vagy környékén. 

Név és elérhetőség  

a TMÁMK-ban. 
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Országos Diákparlament Kistérségi Fórumai 
Tolna megyében – 2007. 

 
 
Dombóvári 
kistérség: 
 
Időpont: 
szeptember 20. 
(csütörtök) 
14.00 óra 
 
Helyszín: 
Apáczai  
Csere János 
Szakközépiskola 
(Dombóvár, 
Arany J.  tér 21.)  

Tamási 
kistérség: 
 
Időpont: 
szeptember 25. 
(kedd) 
14.00 óra 
 
Helyszín: 
Béri 
Balogh Ádám 
Gimnázium 
(Tamási, 
Bezerédj utca 1.) 

Paksi  
kistérség: 
 
Időpont: 
szeptember 25. 
(kedd) 
14.00 óra 
 
Helyszín: 
Vak Bottyán 
Gimnázium 
(Paks 
Dózsa György utca 
103.) 

Bonyhádi 
kistérség: 
 
Időpont: 
szeptember 26. 
(szerda) 
14.00 óra 
 
Helyszín: 
Petőfi Sándor 
Evangélikus 
Gimnázium 
(Bonyhád, 
Kossuth L. u. 4.) 

Szekszárdi 
kistérség: 
 
Időpont: 
szeptember 26. 
(szerda) 
14.00 óra 
 
Helyszín: 
I. Béla 
Gimnázium és 
Szakközépiskola 
(Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27.) 

 

A TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT HÍREI 
 

Atlétikai csapatbajnokság  
2007-2008-as tanév V-VI. korcsoport 
 
A verseny rendezője:   
Tolna Megyei Diáksport Tanács 
A verseny ideje és helye:  
2007. szeptember 25. 14. 30 óra 
Szekszárd, Pollack utcai sporttelep 
A verseny résztvevői:  
Az országos versenykiírás 4. és 5. pontja alapján 
az V-VI. korcsoportos (1989-1992) tanulók, vala-
mint az 1993-as, IX. évfolyamba beírtak.  
Versenyszámok:    
Mindkét nemnek súlylökés (fiú: 6 kg, leány: 4 
kg); diszkoszvetés (fiú:  1.75 kg, leány: 1 kg); 
gerelyhajítás (800 gr); magasugrás, távolugrás, 
fiúknál 4 x 1.500 m; leányoknál 4 x 800 m; 
svédváltó (100m-200m-300m-400m) leány és fiú 
Csapatlétszám:  
V-VI. korcsoport közösen, öt fős csapatok, 
melyből a legjobb 4 versenyző eredménye számít 
Indulási korlátozások:  
Egy tanuló maximum 3 versenyszámban és egy 
váltószámban indulhat. Egy tanintézet verseny-
számonként egy csapatot indíthat. 
Díjazás:  
Az I-III. csapatok éremdíjazásban részesülnek. 
Egyéb:  
Magasugrásban összesen hat kísérletet tehetnek 
tetszés szerinti magasságokon a versenyzők, de 
egymást követő három sikertelen kísérlet a ver-
senyből való kiesést jelenti számukra. A többi 
versenyszámban minden versenyző három 
kísérletet tehet. 

Atlétikai Ügyességi Diákolimpiai  
Csapatbajnokság Tolna Megyei Döntője 
III-IV. korcsoport 
 
A verseny célja: 
Az iskolákban folyó atlétikai nevelőmunka 
segítése. Ügyességi versenyszámok népszerűsí-
tése az iskolákban. 
A verseny rendezője: 
Tolna Megyei Diáksport Tanács 
Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 
A verseny résztvevői: 
Azon Tolna megyei oktatási intézmények 1996-
1995-1994-1993-ban született tanulói, csapatai. 
A verseny helye és ideje: 
2007. szeptember 26. 14, 30 óra  
Szekszárd, Pollack utcai sporttelep 
Versenyszámok: 
Súlylökés: fiú (4kg), leány (3 kg); kislabdahají-
tás; magasugrás; távolugrás; 10x200 m-es váltó-
futás (5-5 fiú-leány, sorrend: leány-fiú-leány-fiú…) 
Csapatlétszám: 
5 fős csapatok, 4 fő eredménye számít. (A csapat 
már 4 fővel is indítható.) 
Indulási korlátozások: 
Egy versenyző maximum 3 versenyszámban és a 
váltóban állhat rajthoz.  
Egyebek: 
Magasugrásban a versenyzők 6 kísérletet tehet-
nek. A többi versenyszámban minden versenyző-
nek 3 kísérlete van. 
Az MDSZ versenyszámonként és nemenként 12 
csapatot (magasugrásban 8 csapatot – váltóban 
12-15 csapatot) hív meg az országos döntőre.  
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TOLNA MEGYEI IFJÚSÁGI HANGVERSENY BÉRLET 
2007-2008. 

 
A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ tíz éve szervezi a megyében az ifjúsági hang-
versenyeket általános és középiskolás diákok részére. Évente összesen 36 koncertet rendezünk, 
melyeken a több mint háromezer résztvevő diák a komolyzene, a jazz, a népzene rendkívül széles 
tárházából kap ízelítőt. Megfordulnak a koncertjeinken nagynevű szólisták, zenekarok, a magyar zenei 
élet nagy egyéniségei, de a világ más részein is elismert karmesterek, zenészek is. A Filharmónia 
Dél-Dunántúli Kht-val közösen szervezett bérlet három hangversenyt tartalmaz, melyek mindegyike 
hangszerbemutatóval, ismertetővel gazdagított, ezáltal az ifjúsági közönség megismerkedhet a művek 
keletkezésének körülményeivel, az alkotók életével.  
A koncertek a megye következő településein lesznek hallhatók a 2007-2008-as évadban: Hőgyész, 
Gyönk, Tamási, Dombóvár, Bonyhád, Simontornya, Dunaföldvár, Paks, Bátaszék (2 sorozat), Madocsa, 
Szekszárd. A három előadást magában foglaló bérlet ára 800.-Ft. 
Bővebb felvilágosítás, tájékoztatás, bérletvásárlás: Czink Judit 30/9832-049 
 
Részletes műsor: 
 
2007. november 5-9.  
ZENGŐ EGYÜTTES 
Moderátor: Bergics Lajos 
Műsor: „Magyar népi hangszerek, 
hangszeres magyar népzene” 
 
2008. január 14-18. 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Magánének Tanszék hallgatói 
Zongorán kísér: Barthné Horváth Judit  
/ Varga Márta / Halász Ágnes  
/ Fodor Gabriella 
Moderátor: Kircsi László / Ivasivka Mátyás   
Műsor: Kodály Zoltán: Háry János   
daljáték - keresztmetszet  

2008. február 25-29. 
PÉCSI SZIMFONIETTA 
Vezényel: Ménesi Gergely / Kovács Zoltán  
/ Cser Miklós 
Moderátor: Kircsi László / Ivasivka Mátyás 
Műsor: „Táncok” 
Weiner Leó:  

Divertimento, op. 20. 
I. Jó alapos csárdás 

 II. Rókatánc 
 III. Marosszéki keringő 
 IV. Verbunkos 
 V. Csűrdöngölő 
Csajkovszkij:  

Vonósszerenád, op. 48. 
     II. Keringő 
     IV. Orosz tánc 

 

Az ifjúsági hangversenybérlet első előadása – a Zengő együttes  
 „Magyar népi hangszerek, hangszeres magyar népzene” című műsora –   
 a következő időpontokban és helyszíneken kerül megrendezésre a megyében: 
 
  november 5. hétfő  10.00 Simontornya, Művelődési Ház 
      14.00 Dunaföldvár, Művelődési Központ 
      16.00 Paks, Művelődési Központ  
   

november 6. kedd      8.30  Hőgyész, Művelődési Ház 
      11.00 Gyönk, Gimnázium 
      13.00  Tamási, Művelődési Központ 
 
  november 7. szerda      9.00 Dombóvár, Művelődési Központ 
      13.00  Bonyhád, Művelődési Központ 
 
  november 8. csütörtök  10.00 Bátaszék, Művelődési Központ  
      13.00  Bátaszék, Művelődési Központ 
 

november 9. péntek  10.00 Madocsa, Művelődési Ház 
      12.30 Szekszárd, Garay Gimnázium 
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 
2008. 

 
 

Az ÁMK egyik fontos 
feladata, hogy a megyénk-
ben élőknek, az itt dolgozó 
közművelődési szakemberek-
nek, döntéshozóknak infor-
mációkat nyújtson Tolna me-
gye kulturális életéről, ren-
dezvényeiről.  

Az elmúlt években 
népszerű szolgáltatásnak bi-
zonyult a megyei közműve-
lődési eseménynaptár, ame-
lyet széles körben hasznosí-
tottak más szakmai területek 
is. Gyűjtőmunkánkhoz min-

den évben sok város és köz-
ség nyújt segítséget adatok 
szolgáltatásával, így közel 
teljes képet kapunk Tolna 
megye adott évi kulturális kí-
nálatából.  

Olyan rendezvények 
jelennek meg benne, melyek 
a településen élőkön túl szé-
lesebb közönséget vonzanak, 
ezáltal megjelenhetnek Tol-
na megye kulturális turizmu-
sának palettáján. 

A rendezvénynaptár 
egyaránt segítséget nyújt a 

saját lakóhelyünk életében 
történő eligazodáshoz, és 
azoknak is, akik a megye 
vagy az ország határain túl-
ról érkeznek hozzánk. A ki-
advány eljut az ország nagy-
szabású turisztikai rendezvé-
nyeire, vásáraira, kiállításai-
ra, így is segítve megyénk 
kulturális életének széleskö-
rű megismertetését. 
 
Bővebb felvilágosítás: 
Czink Judit  
30/9832-049 

 
 
 

KULTURÁLIS KÉZIKÖNYV  
2008. 

 
 

Intézményünk 2002-
ben elkészítette és kiadta a 
megye kulturális kéziköny-
vét. A kiadvány igazi hiány-
pótló munka volt megyénk 
kulturális életében.  

Az elkészült kötet 
kapcsán számos visszajelzés 
érkezett nemcsak megyén 
belülről, de az ország más 
részeiből is, a könyv egyér-
telműen pozitív fogadtatásra 
talált a szakma és a civil élet 
képviselőinek körében.  

A kézikönyv első ré-
szében kistérségenként te-
kintettük át a településeken 
működő intézmények sorát, 
az egyéni alkotók, előadók, 
kulturális csoportok, klubok, 
szakkörök, az alapítványok, 

egyesületek ezen adatait és 
elérhetőségeit, kiegészítve a 
települések rövid történeti 
leírásával és felsorolva azok 
épített és természeti látni-
valóit. A kötet második ré-
szében az adatokat szak-
területek szerint csoporto-
sítva korrekt listákat állítot-
tunk össze Tolna megye 
amatőr művészeti tevékeny-
ségéről.  

Az adatok folyama-
tosan módosultak, kiegészí-
tésre szorultak. Ezért 2005-
ben további kutatómunka 
eredményeként megjelentet-
tük a kiegészített, bővített 
újabb kiadást.  

Az elmúlt három év 
ismét jelentős változásokat 

hozott, most ismét aktuali-
záljuk, frissítjük, új infor-
mációkkal, helytálló adatok-
kal gazdagítjuk a kötetet, 
amely 2008-ban ismét meg-
jelenik. 

Fontosnak tartjuk azt, 
hogy Tolna megye gazdag 
kultúrája az utókor számára 
is megmaradjon. A kézi-
könyvben ily módon is em-
léke marad, és a jelenben 
élők is sürítve olvashatják 
jellemzőit.  

 
A kézikönyv adat-

gyűjtésével, kiadásával kap-
csolatban Czink Judittól a 
30/9832-049-es telefon-
számon kaphatnak informá-
ciókat. 
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IFJÚ TUDOR VERSENY 
2007-2008. 

 
 

Intézményünk tíz éve indította útjára a „Tolna Megye Ifjú Tudora” elnevezésű tanulmányi 
versenysorozatot középiskolásoknak. Akkor és azóta minden évben a verseny kiírásával az a 
célunk, hogy az írásbeli megmérettetéseket ellensúlyozzuk, a szóbeli előadásmódot prefe-
ráljuk. A két éven átívelő verseny 4 fordulóból áll, mely során a résztvevő diákok számos 
alkalommal adnak számot tudásukról. Az általuk szabadon választott témában kidolgozott 
előadásaikat megtartják szakmai, tanári zsűri előtt, közművelődési szakemberek és a megye 
számos közössége előtt. A megye sok-sok településén, iskolákban, népfőiskolákon, könyv-
tárakban, művelődési házakban, klubokban hallhatják az érdeklődők az ismeretterjesztő 
előadásokat. A 2007-2008-as verseny 4. fordulóba jutott diákjai ősztől az alábbi előadásokkal 
mutatkoznak be a településeken: 
 

Név Előadás címe Iskola 

Bartakovics Edina Kalózok tündöklése és bukása Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Bognár Anasztázia A szegénység és az AIDS Afrikában Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Deák Nóra Eszter „Aranylótuszok” (A kínai nők szenvedései) Tolnai Lajos Gimnázium 

Erdős Enikő Az intelligencia Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Hegyi Réka Színesben a világ (Szűrők a fényképészetben) Tolnai Lajos Gimnázium 

Németh Nóra Anorexia és bulímia I. Béla Gimnázium 

Pap Kornél Okkultizmus a III. Birodalomban I. Béla Gimnázium 

Pataki Bettina A gerincferdülés I. Béla Gimnázium 

Sipos Szabina Evilág és más(?)világ Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Sümegi Evelin A lélek sötét éjszakája I. Béla Gimnázium 

Stier Nikolett Az abortusz –  
a legális „gyilkosság” modern vívmányai 

Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Szarvas Réka A hajnal szeme  
(Mata Hari élete) 

Béri Balogh Ádám 
Gimnázium 

Szemeti Mónika Kompozíció Tolnai Lajos Gimnázium 

Tóth Zsanett Lady Diana I. Béla Gimnázium 

 
A tanulmányi versennyel kapcsolatban információkat kaphat Czink Judittól a 30/9832-049-es 
telefonszámon. 
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KISTÉRSÉGI KÖZKINCS KEREKASZTAL 

 
A kistérségek, települések vonzóvá tétele, a szűkebb pátria megtartó erejének növelése nem 
lehetséges a közösségi értékek ápolása, a hátrányos helyzetű térségek és rétegek kulturális 
esélyegyenlőségének javítása, a képzett emberi erőforrás fejlesztése nélkül. A kulturális fejlesztés 
szempontjai helyet kell, hogy kapjanak a kistérségi fejlesztési programokban. Nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy a kultúra fontos eleme a gazdaság fejlesztésének, a kistérség infrastrukturális, 
foglalkoztatási, szociális helyzete nem változik a kulturális élet fejlesztése nélkül. Csak a fejlesztési 
folyamatok beindítása után várható, hogy folyamatos kooperáció jöjjön létre a kistérség helyi 
közösségei között, világosan megfogalmazott célok, jól körvonalazott elképzelések mentén.  
A közös gondolkodás, tervezés első lépcsőfoka lehet egy olyan együttműködés megvalósítása, mely 
ezen célok mentén fogalmazza meg a kistérség döntéshozóinak feladatát. Irányt mutat arra, hogyan 
csökkenthetők a területi kulturális egyenlőtlenségek, hogyan óvhatjuk meg helyi kulturális 
örökségünket, hagyományainkat, milyen eszközökkel fejleszthetjük a térség kulturális turizmusát, mely 
módszerekkel ösztönözhetjük a kulturális fejlesztéseket. A fejlesztéshez kistérségi szintű kulturális 
szakmai érdekegyeztető fórumra van szükség. 
Az ennek ösztönzésére kiírt pályázaton megyénk három kistérsége is támogatást nyert a megvalósítás 
érdekében. Kistérségi felelőseink mindhárom (paksi, szekszárdi, tamási) kistérségben szakmai 
támogatást és közreműködést biztosítanak a sikerhez. Intézményünk egyébként két pályázat 
közvetlen előkészítésében működött közre: a bonyhádi és a tamási kezdeményezésében. Őszintén 
fájlaljuk, hogy a tamási pályázattal minden tekintetben egybecsengő bonyhádi kistérségi pályázat nem 
nyert. A támogatás elmaradásától függetlenül ottani kistérségi felelősünk mikrotérségi sejtekben 
megkezdi a fórumok megszervezését. 
A tamási Könnyü László Városi Könyvtárral közösen benyújtott nyertes pályázatunk eredményeként 
2007 októberében megalakul a „Tamási Kistérségi Közkincs Kerekasztal”.  
A Közkincs Kerekasztal konkrét feladata lesz egy olyan leltár elkészítése, mely a kistérség közkulturális 
kincseit veszi számba. Felméri, hogy a kistérségi identitásnak milyen alapjai vannak, ez hogyan 
fejleszthető, melyek azok a specialitások, amik jelentős vonzerővel bírhatnak, és a kulturális turizmus, 
fejlesztés alapkövei lehetnek. Összesíti azokat a személyi és tárgyi feltételeket, melyek jelenleg a 
rendelkezésre állnak. Információt közvetít a helyi kulturális szakemberek és a kistérségi, megyei, 
regionális kulturális intézmények, szervezetek között. Közművelődési stratégiát készít, mely a térség 
társadalmi, szellemi fejlődését szolgálja, az itt élők kulturális javakhoz való hozzáférését segíti. A 
kerekasztal az önkormányzati-, a szakmai-, a civil-, és a vállalkozói oldal kistérségi képviselőit tömöríti, 
polgármesterek, népművelők, könyvtárosok, népfőiskola vezetők csakúgy helyet kapnak benne, mint 
egyéni alkotók, előadók, helyi tv-k, rádiók munkatársai, szponzorok, kulturális vállalkozók.  
 
 
 

MŰVÉSZETI SOROZAT MEGYÉNK KISTELEPÜLÉSEIN 

 
Az elmúlt években munkánk során előtérbe helyeztük a kistelepülések kulturális ellátottságának 
javítását, fejlesztését. Komolyzenei koncerteket, hagyományőrző néptáncegyüttesek fellépéseit, 
székely mesemondó estet, népművészeti kiállítást tájoltattunk Tolna megye kistelepülésein. Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy több településen az ott élőknek ezek az események jelentették a kulturális 
élményhez jutás talán egyetlen lehetőségét. A kiváló akusztikájú falusi templomokban megtartott 
hangversenyek, a kis művelődési házak színpadán rendezett művészeti rendezvények a kistelepülések 
életének kiemelkedő eseményei lettek, melyeken kortól, nemtől függetlenül üdvözölhettük a falvak 
lakosságát. Az elmúlt évek hagyományait követve folytatni kívánjuk ezt a tevékenységet, az idei évben 
két művészeti ág jeles műkedvelő képviselőiből alkotunk egységet. Az egység része a komolyzene és a 
báb lesz. A Szekszárdi Kamarazenekar koncertjét előreláthatólag Nakon, Regölyben, Medinán és 
Alsónyéken, a Fecske Bábcsoport fellépését pedig előreláthatólag Kajdacson, Attalán, Závodon és 
Sárszentlőrincen élvezheti az őszi és téli hónapokban a helyi közönség.  
Az előadásokról bővebb felvilágosítást nyújt Czink Judit a 30/9832-049-es, Komjáthiné Horváth Ágnes 
a 20/9465-617-es és Szentkirályi Krisztina a 20/265-7144-es telefonszámon. 
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MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 
 

A jó kezdeményezések könnyen és gyorsan szilárdulnak tradíciókká, így az 1997-ben indult Magyar 
Tudomány Napja az évek során egyre életerősebb rendezvénysorozattá vált. 2003-ban már a Magyar 
Tudomány Ünnepeként, vagyis mai nevén aratott széles körű sikert. Célja ma is az, hogy – mint azt az 
MTA elnöke, Vizi E. Szilveszter fogalmazta – „a közfigyelem előterébe állítsa a tudományt”. A Magyar 
Tudományos Akadémia a szaktárcák, a társadalmi intézmények, a tudományos szervezetek 
közreműködésével 2007-ben is ezt a célt kívánja megvalósítani. A 2007. évi rendezvénysorozatra 
november 3. és november 30. között kerül sor az országban. A központi téma az idei esztendőben: „A 
tudomány iskolája”. Az idei rendezvénysorozat az érdeklődő kamaszkorú, középiskolás közönséghez 
szól már azzal is, hogy lazább, színesebb, játékosabb tudománynépszerűsítő formákat választ. 
Intézményünk is csatlakozott a rendezvénysorozathoz az alábbi események megszervezésével: 

Az esemény címe Időpontja Helyszíne Program Szervezők 

„Magyarok a 
nagyvilág 
kultúrájában” 
konferencia 

2007. 
november 5. 
10.00 

Dunaföldvári Vár Dr. Füsi Nagy Géza: 
Magyarok 
az Afrika-kutatásban 
Dr. Katona Tamás: 
Magyarok az atom-
energia születésénél 

TMÁMK, 
Dunaföldvár  
Városi  
Művelődési 
Központ 

„A tudomány 
helybe jön” 
rendhagyó  
tanítási nap 

2007. 
november 8. 
8.30 

Babits Mihály 
Művelődési Ház és 
Művészetek Háza, 
Szekszárd 

Elblinger Ferenc: 
Rejtélyes 
katódsugárzás 
Boronkai Dóra: A 
média rejtett nyelve 
Dr. Várnai Anna: Mire 
képes az emberi test? 
Dr. Gaál Attila: Víz 
alatti régészet 

TMÁMK, 
I. Béla Gimnázium 

„A tudomány 
helybe jön” 
rendhagyó  
tanítási nap 

2007. 
november 14. 
8.30 

Városi  
Művelődési 
Központ,  
Tamási 

Elblinger Ferenc: 
Rejtélyes 
katódsugárzás 
Boronkai Dóra: A 
média rejtett nyelve 
Dr. Várnai Anna: Mire 
képes az emberi test? 
Dr. Gaál Attila: Víz 
alatti régészet 

TMÁMK, 
Béri Balogh Ádám 
Gimnázium, 
Vályi Péter 
Szakképző Iskola 

„A tudomány 
helybe jön” 
rendhagyó  
tanítási nap 

2007. 
november 20. 
8.30 

Művelődési Ház 
Dombóvár 

Elblinger Ferenc: 
Rejtélyes 
katódsugárzás 
Boronkai Dóra: A 
média rejtett nyelve 
Dr. Várnai Anna: Mire 
képes az emberi test? 
Dr. Gaál Attila: Víz 
alatti régészet 

TMÁMK, 
Apáczai  
Csere János 
Szakközépiskola 

„Bukovinától  
a Völgységig” 
konferencia 

2007. 
november 30. 
15.00 

Vörösmarty Mihály 
Ifjúsági és 
Művelődési 
Központ,  
Bonyhád 

Dr. Forrai Ibolya: 
Bukovinától  
a Völgységig 

TMÁMK, 
Vörösmarty Mihály 
Ifjúsági és 
Művelődési 
Központ, 
Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetsége 

 

Bővebb felvilágosítás kérhető Bajszné Kiss Magdolnától a (74) 505-600/146-os telefonszámon. 
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 ٭ HÍREK ٭ ESEMÉNYEK ٭ HÍREK ٭ ESEMÉNYEK ٭ HÍREK ٭
 
 
Intézményünk életét a nyári hónapokban az átszervezés, a létszámleépítés, a költözködés, a soron 
kívüli gazdasági zárás és a vagyonunk társintézmények közti megosztásának feladatai töltötték ki. 
Emellett azonban nem feledkezhettünk meg korábban vállalt feladataink hiány nélküli és színvonalas 
teljesítéséről sem. Reméljük szolgáltatásainkat igénylő partnereink ezen körülmények között is 
elégedettek voltak a munkánkkal. És reméljük, hogy a továbbra is feladatot kapó munkatársaink évad-
előkészítő igyekezete is meghozza majd gyümölcseit valamennyi velünk együttműködő számára. 
 
Tolna megyéből 19 alkotó és 19 segítője 10 sátorban magas színvonalon szövéssel, hímzéssel, 
kerámiával, fafaragással, fajátékkal, gyönggyel, népi ékszerekkel, bőrdíszművekkel és fonott kosárral 
képviselte a helyi népművészeket augusztus 17. és 20. között 4 napon át a Budai Várban a 
Mesterségek Ünnepén. 

 
A szeptember 1-jei Tolna városában megrendezett Megyenap keretében a Sztárai Mihály 
Gimnáziumban az ünnepélyes megyei tanévnyitóhoz kapcsolódóan a megyében működő oktatási 
intézmények vezetői számára Tanévnyitó Tanácskozást is szervezett a Tolna Megyei Önkormányzati 
Hivatal. Ennek keretében adta át a pedagógiai intézeti „stafétabotot” dr. Say István igazgató a 
szolgáltatói feladatokat elnyerő OKKER Pedagógiai Szolgáltató Intézet igazgatójaként jelenlévő Fodor 
Gábornak, aki színvonalas szakmai előadással mutatkozott be hallgatóságának, majd ismertette a 
Tolna megye számára szóló szolgáltatói kínálatukat. Ennek alapján az intézmények megnyugvással 
várhatják a következő tanévet. 
 
Szőnyegszövő felnőtt tanfolyam elméleti (és részben gyakorlati) oktatója volt munkatársunk, 
Komjáthiné Horváth Ágnes a nyár folyamán Kaposszekcsőn a Pécsi Regionális Munkaerőképző 
Központ, illetve az M-Studium Kft. szervezésében zajló OKJ-s képzésen, ahol szeptember elejére 14 
fő szerzett végzettséget. 

 
A Megyenaphoz kapcsolódó rendezvények sorában került sor Szekszárdon, a Vármegyeházán a XIII. 
Tolna Megyei Levéltári Napra, amelynek a tudománytörténethez kötődő előadás-sorozata előtt dr. Say 
István a Tolna Megyei Közgyűlés Művelődési és Kisebbségi Bizottsága elnökeként köszöntötte a 
konferenciára a dísztermet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot. 
 
Szeptember 6-án megtartotta első ülését a Szekszárdi Kistérségi Közkincs Kerek-asztal. Az 
összejövetel témája a feladatokkal való ismerkedés, valamint a Kerekasztal működésének kör-
vonalazása volt. Intézményünket Bajszné Kiss Magdolna igazgatóhelyettes képviselte, aki felkínálta a 
közművelődési szakemberek és a civil vezetők képzésében, fórumain való közreműködésünket, 
továbbá az adat- és információgyűjtésben, a települési programok összehangolásában, kapcsolódó 
pályázatok előkészítésében és részbeni írásában ajánlotta partnerségünket. 

 
A Könyvtárosok Egyesületének rendezésében, a Megyei Könyvtár közreműködésével a dunaföldvári 
Városi Könyvtárban könyvtáros szakmai napra került sor szeptember 11-én. Ennek keretében „Kis-
térség, kisváros, kistáj – közművelődés, közkincs, közérdek” címmel tartott előadást dr. Say István. 
 
Egy héten át láthatta az érdeklődő közönség a Babits Mihály Művelődési Ház Üvegtermében 
Szekszárdon azt a Komjáthiné Horváth Ágnes által rendezett népművészeti kiállítást, amely a 
Dombóvár-Szőlőhegyi, illetve a Kaposszekcsői Hímző Szakkörök gyönyörű darabjait és Szathmári 
Tamásnak, a Népművészet Ifjú Mesterének elegáns kerámiáit mutatta be. A megnyitó a Szekszárdi 
Szüreti Napok rangos eseménye volt. 

 
A pályázati menedzsmentben együtt dolgozó munkatársak a szeptemberi határidőre elkészítették és 
benyújtották az Irányító Hatósághoz az úgy nevezett Pannon Kaptár TIOK Konzorcium keretében 
partnerként működő 8 dél-dunántúli oktatási-nevelési intézmény által két és fél éven át – a HEFOP 
támogatásból elnyert 150 millió forintos felhasználással – bonyolított projekt zárójelentését. A TMÁMK 
vezetésével a konzorcium a kompetencia alapú oktatásfejlesztés terén végzett figyelemre méltó 
szakmai tevékenységet. 
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 ٭  ELŐZETES٭ ELŐZETES ٭ ELŐZETES ٭ ELŐZETES ٭ ELŐZETES  ٭
 
 
A Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 2007. november elején a TMÁMK-val együttműködve népi 
iparművészeti (NIT) zsűriztetést szervez a Tolna megyében alkotó népművészek, népi 
iparművészek számára. A zsűrizésre Komjáthiné Horváth Ágnesnél lehet jelentkezni a 20/946-
5617-es telefonszámon. 
 
A Tolna Megyei Asztalitenisz Szövetség minden korcsoportban fiú és leány egyéni versenyt hirdet 
Tolna Megyei Asztalitenisz Diák Kupa néven. A verseny célja: korcsoportjuknak megfelelő, 
rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása egyrészt a nem sportegyesületi keretek között sportoló 
gyerekek számára, másrészt azoknak, akik igazolással rendelkeznek, de ranglista pontot még nem 
szereztek. A versenyt a   2007/2008-as tanévben is 6 fordulóban szeretnénk megrendezni. 
  I. forduló:  2007. október 7.         9. 00 óra    Szekszárd,  5. sz.  Általános Iskola 
 II. forduló:  2007. november  29.   9. 00 óra    Tolna, Bajcsy-Zs. u.1. (Sportszékház) 
III. forduló:    2007. december 2.      9. 00 óra    Nagymányok, Sportcsarnok 
A IV. forduló tervezett időpontja: 2008. március, az V. forduló tervezett időpontja 2008. április, a  
VI. forduló tervezett időpontja pedig 2008. május. 

 
Újra megrendezésre kerül a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulója. A 
rendezést ebben az évben a szekszárdi Garay János Általános és Művészeti Iskola vállalta magára. 
Bővebb információ Szentkirályi Krisztinától szerezhető a 20/265-7144-es telefonszámon. 
 
Hamarosan új arculattal, részben megváltozott és főleg kibővült tartalommal jelentkezik honlapunk, 
amely a www.tmamk.hu címen érhető el. Internetes információs fórumunk gazdagításához és 
hatékonyabbá tételéhez minden érintett javaslatát és észrevételét várjuk  és örömmel fogadjuk. A 
honlapfejlesztés és -karbantartás ügyében Szentkirályi Krisztina kereshető a 20/265-7144-es telefon-
számon. 

 
 
 ٭   FELHÍVÁSOK ٭ FELHÍVÁSOK ٭ FELHÍVÁSOK ٭ FELHÍVÁSOK   ٭
 
Illyés Gyula születésének 105. évfordulója alkal-
mából a pálfai Illyés Gyula Emlékbizottság és a 
Pálfa-Sárszentlőrinci Általános Iskola és Óvoda 
2007. október 29-én (hétfőn) 9.00 órakor 
tartja 19. alkalommal az ILLYÉS GYULA 
SZAVALÓVERSENYT általános- és középiskolás 
tanulók kategóriájában.  
 
Helyszín: Iskolamúzeum, Felsőrácegres 
 
Nevezési feltételek: 
 
 1. Mindkét kategóriában iskolánként 1-1- főt 
lehet nevezni.  
 2. A versenyzők egy Illyés Gyula verssel és 
egy másik költő versével nevezhetnek. 
 3. Nevezési határidő: 2007. október 
15. (hétfő) 
 

A nevezéseket (a versenyző és az iskola neve, 
címe, a versek írója, címe) a Pálfa-Sárszentlőrinci 
Általános Iskola és Óvoda, 7042 Pálfa, Deák F. u. 
16. címre kell elküldeni, illetve a 75/339-027-es 
telefon/fax számon lehet leadni.  

A Pálfa-Sárszentlőrinci Általános Iskola és Óvoda, 
valamint a pálfai Illyés Gyula Emlékbizottság 10. 
alkalommal rajzpályázatot hirdet Illyés 
Gyula emlékének tiszteletére. 
 

 Pályázni lehet: bármilyen technikával 
készített művel 
 Téma: évszakok 
A beküldött munkák HÁTOLDALÁN szerepeljen: 
a pályázó neve, életkora, a mű címe, az iskola 
címe, a felkészítő tanár neve. 
Beérkezési határidő: 2007. október 15. 
(hétfő) 
A pályamunkákat kiállításra készen az 
alábbi címen várjuk: 
Pálfa-Sárszentlőrinci Általános Iskola és Óvoda 
7042 Pálfa, Deák F. u. 16. 
A díjazottakat levélben értesítjük. 
A kiállítás megnyitója és díjátadás:  
2007. október 29-én (hétfőn) 10.30 órakor lesz 
az Iskolamúzeumban Felsőrácegresen. 
A kiállítás megtekinthető:  
2007. október 29-től november 30-ig. 
A beérkezett pályázatokat nem őrizzük meg és 
nem küldjük vissza. 
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