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TMÁMK HÍRLEVÉL 
 

 
I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM                                                  2007. OKTÓBER 

EMLÉKEZTETŐ 
 
Új helyén, új szervezeti formában új működési rendje 
immár második hónapját is megkezdte a TMÁMK, azaz a 
Tolna Megyei Általános Művelődési Központ. 
Emlékeztetjük rá kedves partnereinket, hogy a korábbi 
több intézetből összetevődő, 23 fővel működő régi szer-
vezetünk helyébe egy egységes szervezetű, feladatait 6 
fővel ellátó utódintézmény lépett. 
Fő feladatunk a közösségi-művelődési tevékenység, 
elsősorban ezen a téren nyújtunk területi szakmai szol-
gáltatásokat. Ugyanakkor emellett akkreditált felnőttkép-
zési intézményként változatlanul részt veszünk az iskola-
rendszeren kívüli szakmai oktatásban és továbbképzés-
ben, és igény szerint indítjuk az általunk akkreditált, 
illetve már felvállalt tanfolyamokat. 2013-ig utógondo-
zóként változatlanul vezető intézménye maradtunk a 
Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat 
TIOK-konzorciumának, és a kompetencia alapú oktatás-
fejlesztésben a kapcsolódó feladatok ellátásáról gondos-
kodunk. Valamint nem utolsósorban együttműködésben 
segítjük a Megyei Diáksport Tanács munkáját is.  
Központi irodánk Szekszárdon, a Babits Művelődési Ház-
zal szemben, a Megyei Önkormányzati Hivatal épü-
letében található. Művelődési munkatársaink a földszinti 
40-es számú, diáksportot gondozó kollégánk a II. eme-
leti 210-es szobában állnak partnereink és a szolgálta-
tásainkat igénylők rendelkezésére: hétfőtől csütörtökig 
délelőtt 8 és 12, valamint délután 13 és 16 óra között, 
pénteken délelőtt 8-tól 12 óráig. Dombóváron és Tamá-
siban a helyi Többcélú Kistérségi Társulással együtt-
működve helyben rendelkezésre állunk. 
Köszönettel vesszük, ha partnereink a személyes érdek-
lődési szándékukat előzetesen telefonon vagy e-mail-ben 
jelzik, hogy felkészültebben állhassunk rendelkezésükre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●●● Dr. Say István 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 505-
 ٭ fax: (74) 505-661 ٭ 600/147
mobil: (20) 549-2154   ٭ e-mail: 
sisti@tmamk.hu 
●● Bajszné Kiss Magdolna 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 505-
 ٭ fax: (74) 505-661 ٭ 600/146
mobil: (30) 530-3657   ٭ e-mail: 
bajszkm@tmamk.hu 
● Komjáthiné Horváth Ágnes 
fszt. 40. szoba ٭ telefon: (74) 505-
 ٭ fax: (74) 505-661 ٭ 600/146
mobil: (20) 946-5617   ٭ e-mail: 
komi@tmamk.hu 
● Czink Judit  
Tamási ٭ mobil: (30) 983-2049 ٭ e-
mail: czinkjudit@freemail.hu 
● Szentkirályi Krisztina 
Dombóvár ٭ mobil: (20) 265-7144 ٭ 
e-mail: szentkiralyi@ tmamk.hu 
● Földesi Gyula (diáksport) 
II. em. 210. ٭ telefon/fax: (74) 505-
-e ٭ mobil: (20) 463-1401 ٭ 661
mail: gyuszi60@tmamk.hu 
 
 
 

    Tolna Megyei 
  Általános Művelődési Központ 
  SZEKSZÁRD, 
  Szent István tér 11-13. 
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Települési felelősök 

 
 
1. Alsónána, Alsónyék, Báta, 
Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fadd, 
Fácánkert, Felsőnána, Harc, Kéty, 
Medina, Murga, Őcsény, Pörböly, 
Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, 
Szekszárd, Tolna, Várdomb, Zomba –  
Bajszné Kiss Magdolna 
 
2. Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, 
Dunaszentgyörgy, Gerjen, Györköny, 
Kajdacs, Kisszékely, Kistormás, 
Kölesd, Madocsa, Nagydorog, 
Nagyszékely, Németkér, Ozora, 
Paks, Pálfa, Pincehely, Pusztahencse, 
Sárszentlőrinc, Simontornya, 
Tengelic, Tolnanémedi – Say István 
 
Belecska, Diósberény, Értény, Felsőnyék, 
Fürged, Gyönk, Iregszemcse, 
Keszőhidegkút, Koppányszántó, 
Magyarkeszi, Miszla, Nagykónyi, 
Nagyszokoly, Pári, Regöly, Szakadát, 
Szárazd, Tamási, Udvari, Újireg, 
Varsád – Czink Judit 
 
Attala, Csibrák, Csikóstőttös, 
Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, 
Dúzs, Gyulaj, Hőgyész, Jágónak, 
Kalaznó, Kapospula, Kaposszekcső, 
Kocsola, Kurd, Lápafő, Mucsi, Nak, 
Szakály, Szakcs, Várong – 
Szentkirályi Krisztina 
 
Aparhant, Bátaapáti, Bonyhád, 
Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, 
Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok,  
Kisvejke, Lengyel, Mórágy, Mőcsény, 
Mucsfa, Nagymányok, Nagyvejke, 
Tevel, Váralja, Závod –  
Komjáthiné Horváth Ágnes 
 
 

 
Kistérségi felelősök 

 
 

Bonyhádi –  
Komjáthiné Horváth Ágnes 

Dombóvári –  
Szentkirályi Krisztina 

Paksi – Say István 
Tamási – Czink Judit 
Szekszárdi – 

Bajszné Kiss Magdolna 

 
 

Témafelelősök 

 
 
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. 
egyesületi művelődés  

Bajszné 
egyházi művelődés 
  Say I. 
élethosszig tartó tanulás 
  Bajszné 
életkori klubok  

Komjáthiné 
ERIKA Szentkirályi K. 
európai integráció  

Say I. 
EKF  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 Tudorok    
  Czink J. 
Ifjúsági Hangverseny Sorozat 
  Czink J. 
iparművészet    
  Szentkirályi K. 
irodalmi műsorok   
  Szentkirályi K. 
képzőművészet    
  Szentkirályi K. 
kézművesség    
  Komjáthiné 
kiadványok Say I. 
kiállítások Komjáthiné 
kisebbségi művelődés 
  Szentkirályi K. 

kismesterségek  
Komjáthiné 

kompetencia alapú  
közoktatás-fejlesztés 

  Bajszné 
konferenciák  

Bajszné 
kórusok Czink J. 
közművelődési  

információs rendszerek 
  Szentkirályi K. 
közművelődési képzések 
  Czink J. 
Kulturális Kézikönyv 
  Czink J. 
Magyar Kultúra Napja 
  Say I. 
Magyar Tudomány Ünnepe 
  Bajszné 
Megyei Diáksport Tanács 
  Földesi Gy. 
Mesterségek Ünnepe 
  Komjáthiné 
mozgásművészet  

Szentkirályi K. 
nemzetközi kapcsolatok 
  Szentkirályi K. 
népdal Komjáthiné 
népfőiskola Czink J. 
népi hagyományőrzés 
  Szentkirályi K. 
népi iparművészet 
  Komjáthiné 
Népművészeti Egyesület 
  Komjáthiné 
néptánc Szentkirályi K. 
népzene Komjáthiné 
önkormányzati igazgatás 
  Say I. 
programnaptár (kulturális) 
  Czink J. 
régiós kapcsolatok 
  Czink J. 
rétegklub Komjáthiné 
Sportévkönyv (Diáksport) 
  Földesi Gy. 
sportképzések  

Földesi Gy. 
statisztika  Czink J. 
szakmai tanácskozások-képzések 
  Bajszné 
színjátszás Szentkirályi K. 
tanórán kívüli tevékenység 
  Bajszné 
teleházak Say I. 
TIOK  Bajszné 
turizmus  Bajszné 
vásárok Komjáthiné 
versmondás  

Szentkirályi K. 
zenekarok Czink J.
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TOLNA MEGYEI 
IFJÚSÁGI 

HANGVERSENY 
BÉRLET 

2007-2008. 

 
 
 
2007. november 5-9.:  
ZENGŐ EGYÜTTES 
Moderátor: Bergics Lajos 
 
Műsor:  
„Magyar népi hangszerek, 
hangszeres magyar népzene” 
   
november 5. hétfő       

10.00 Simontornya, 
Művelődési Ház 

 
14.00  Dunaföldvár, 
Művelődési Központ 

     
 16.00 Paks,  

Művelődési Központ 
   

november 6. kedd       
08.30 Hőgyész,  
Művelődési Ház 
 
11.00 Gyönk,  
Gimnázium 

     
 13.00 Tamási,  

Művelődési Központ 
 

november 7. szerda       
09.00 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 

 ٭ KÉPZÉS ٭ KÉPZÉS ٭ KÉPZÉS ٭ KÉPZÉS ٭
 
 
 
A TMÁMK 2007-ben középfokú és felsőfokú közművelő-
dési szakember szakképesítést nyújtó, államilag elfogadott 
oklevelet adó tanfolyamot indít. 
Ez a képzés lehetőséget nyújt a nem szakirányú közép- és 
felsőfokú végzettséggel rendelkező közalkalmazottaknak, mun-
kavállalóknak, valamint az átképzést igénylő munkanélkülieknek 
a munkakör ellátásához szükséges szakirányú végzettség meg-
szerzésére. Az Országos Képzési jegyzékben a középfokú köz-
művelődési 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 lehetőségek biztosítása, a 
kisebbségi és helyi kultúra értékeinek közismertté tétele. Te-
vékenységi 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 főisko-
lai, 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 támo-
gatásból 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: 
kisebb településen (községben, kisvárosban) élő/tevékenykedő 

PEDAGÓGUSOK, KÖNYVTÁROSOK, 
MOZGÓKÖNYVTÁROSOK, EGYESÜLETI VEZETŐK, 

IGAZGATÁSI MUNKATÁRSAK, EGYÉB HUMÁN 
FOGLALKOZÁSÚAK, MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYBEN 

KÉPESÍTÉS NÉLKÜL DOLGOZÓK SZÁMÁRA! 
 

      
     60 órás akkreditált képzést indít Szekszárdon a TMAMK 
     „Szövegszerkesztési ismeretek emelt szinten,  
     Internet-használat, prezentációkészítés” témában.  
     A képzés részvételi díja: 45.000 Ft. 
     Érdeklődés, jelentkezés:  
     e-mailben kulti@tmamk.hu, info@tmamk.hu,  
     telefonon 74/505-600/146 vagy 30/530-3657, Bajszné Kiss Magdolna 
 



  
 

 4 

IFJÚ TUDOR 
VERSENY  

2007-2008. 
 
 
 

Intézményünk tíz éve indította 
útjára a „Tolna Megye Ifjú Tudo-
ra” elnevezésű tanulmányi verseny-
sorozatot középiskolásoknak.  

A két éven átívelő verseny 4 
fordulóból áll. Az általuk szabadon 
választott témában kidolgozott elő-
adásaikat megtartják szakmai, majd 
tanári zsűri előtt, közművelődési 
szakemberek és a megye számos 
közössége előtt a megye sok-sok 
településén, iskolákban, népfőisko-
lákon, könyvtárakban, művelődési 
házakban, klubokban.  

A 2007-2008-as verseny 4. for-
dulójába jutott diákok és előadásaik 
küldő iskolák szerint: 

 
I. Béla Gimnázium, Szekszárd  
1. Németh Nóra: Anorexia és 

bulímia;  
2. Pap Kornél: Okkultizmus a 

III. Birodalomban;  
3. Pataki Bettina: A gerinc-

ferdülés;  
4. Sümegi Evelin: A lélek sötét 

éjszakája;  
5. Tóth Zsanett: Lady Diana 
 
Béri Balogh Ádám Gimnázium, 

Tamási  
1. Bartakovics Edina: Kalózok 

tündöklése és bukása;  
2. Bognár Anasztázia: A sze-

génység és az AIDS Afrikában;  
3. Erdős Enikő: Az intelligencia;  
4. Sipos Szabina: Evilág és 

más(?)világ;  
5. Stier Nikolett: Az abortusz (A 

legális „gyilkosság” modern vívmá-
nyai);  

6. Szarvas Réka: A hajnal szeme 
(Mata Hari élete) 

 
Tolnai Lajos Gimnázium, Gyönk  

1. Deák Nóra Eszter: „Arany-
lótuszok” (A kínai nők szenvedései);  

2. Hegyi Réka: Színesben a világ 
(Szűrők a fényképészetben);  

3. Szemeti Mónika: Kompozíció 
 
Bővebb felvilágosítás: Czink Judit, 
30/9832-049 

RENDEZVÉNY-
NAPTÁR  

2008. 
 
 
 

Az ÁMK egyik fontos feladata, 
hogy a megyénkben élőknek, az itt 
dolgozó közművelődési szakembe-
reknek, döntéshozóknak információ-
kat nyújtson Tolna megye kulturális 
életéről, rendezvényeiről.  

Az elmúlt években népszerű 
szolgáltatásnak bizonyult a megyei 
közművelődési eseménynaptár, me-
lyet széles körben hasznosítottak 
más szakmai területek is. 

Gyűjtőmunkánkhoz minden év-
ben sok város és község nyújt 
segítséget adatok szolgáltatásával, 
így közel teljes képet kapunk Tolna 
megye adott évi kulturális kínála-
tából.  

Olyan rendezvények jelennek 
meg benne, melyek a településen 
élőkön túl szélesebb közönséget 
vonzanak, ezáltal megjelenhetnek a 
megye kulturális turizmusának pa-
lettáján.  

A rendezvénynaptár egyaránt 
segítséget nyújt a saját lakóhe-
lyünk életében történő eligazo-
dáshoz, és azoknak is, akik a me-
gye vagy az ország határain túlról 
érkeznek hozzánk.  

A kiadvány eljut az ország nagy-
szabású turisztikai rendezvényeire, 
vásáraira, kiállításaira, így is segítve 
megyénk kulturális életének széles-
körű megismertetését. 

Mostani hírlevelünk melléklete-
ként valamennyi település polgár-
mestere és intézményvezetője szá-
mára eljuttatjuk azt a kérőlapot, 
mely az adatgyűjtést alapozza meg, 
és bízva az érintettek együtt-
működésében, az év utolsó napjaira 
el szeretnénk készülni az új évre 
érvényes rendezvénynaptárunkkal. 

Előzőeken túl természetesen 
szívesen fogadjuk bármely kolléga 
vagy kulturális szervezésben érde-
kelt személy jelzéseit, azt azonban 
ezúton is tudatosítjuk, hogy csak a 
települések vezetői által is befoga-
dott eseményeket szerepeltetünk. 
 
Bővebb felvilágosítás: Czink Judit, 
30/9832-049 

KULTURÁLIS 
KÉZIKÖNYV  

2008. 
 
 
 

Intézményünk 2002-ben elké-
szítette és kiadta a megye kulturális 
kézikönyvét. A kiadvány hiánypótló 
munka lett a megye kulturális éle-
tében.  

Az elkészült kötet kapcsán szá-
mos visszajelzés érkezett nemcsak 
megyén belülről, de az ország más 
részeiből is, a könyv egyértelműen 
pozitív fogadtatásra talált a szakma 
és a civil élet képviselőinek köré-
ben.  

A kézikönyv első részében kis-
térségenként tekintettük át a tele-
püléseken működő intézmények 
sorát, az egyéni alkotók, előadók, 
kulturális csoportok, klubok, szak-
körök, az alapítványok, egyesületek 
ezen adatait és elérhetőségeit, 
kiegészítve a települések rövid 
történeti leírásával és felsorolva 
azok épített és természeti értékeit.  

A kötet második részében az 
adatokat szakterületek szerint cso-
portosítva korrekt listákat állítottunk 
össze Tolna megye amatőr mű-
vészeti tevékenységéről.  

Az adatok folyamatosan módo-
sultak, kiegészítésre szorultak. Ezért 
2005-ben további kutatómunka 
eredményeként megjelentettük a 
kiegészített, bővített újabb kiadást.  

Az elmúlt három év ismét 
jelentős változásokat hozott, most 
ismét aktualizáljuk, frissítjük, új in-
formációkkal, helytálló adatokkal 
gazdagítjuk a kötetet, és 2008-ban 
ismét megjelenik. 

A községekben közvetlenül tele-
pülésfelelős kollégáink végzik majd 
el az adatgyűjtést, a városokban 
pedig városi közművelődési szakta-
nácsadóink segítik majd ezt a mun-
kánkat. Az elkészült települési al-
fejezeteket természetesen lektorál-
tatjuk majd a település vezetőivel, 
ismerőivel, és csak ezt követően 
kezdődik meg a kistérségenkénti 
kötetbe szerkesztés, majd a megje-
lentetés. 

 
Bővebb felvilágosítás: Czink Judit,  
30/9832-049 
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MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE, 2007. TOLNA MEGYE 
 
 
 
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. 
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 rendezvény-
sorozathoz az alábbi események megszervezésével: 
 

Az esemény címe Időpontja Helyszíne Program Szervezők 

 
„Magyarok  
a nagyvilág 
kultúrájában” 
 
konferencia 

 
2007.  
november 5. 
10.00 

 
Dunaföldvári Vár 

 
Dr. Hargittai István: 
Magyarok  
az atomenergia 
születésénél  
Dr. Füssi Nagy Géza: 
Magyarok 
az Afrika-kutatásban 
 

 
TMÁMK, 
Dunaföldvár  
Városi  
Művelődési 
Központ 

 
2007.  
november 8. 
8.30 

 
Babits Mihály 
Művelődési Ház és 
Művészetek Háza, 
Szekszárd 
 

TMÁMK, 
I. Béla Gimnázium 

 
2007.  
november 14. 
8.30 

 
Városi  
Művelődési Központ, 
Tamási 

 
TMÁMK, 
Béri Balogh Ádám 
Gimnázium, 
Vályi Péter 
Szakképző Iskola 
 

 
 
 
„A tudomány  
helybe jön”  
 
rendhagyó  
tanítási napok 

 
2007.  
november 20. 
8.30 

 
Művelődési Ház 
Dombóvár 

 
Elblinger Ferenc: 
Rejtélyes katódsugárzás 
(Dr. Jurisits József: 
Rendhagyó fizikai 
kísérletek rejtelmei - 
Dombóváron) 
Dr. Say István: 
Ahány nyelv, annyi 
észjárást rejt? 
Dr. Várnai Anna:  
Milyen képességek 
rejlenek az emberi 
testben? 
(Dr. Galigerné  
Pártai Erika: 
Írásképünk rejtelmei - 
Szekszárdon) 
Dr. Gaál Attila:  
Tengerek mélyén 
rejtőzködő történelem 
 

 
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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MŰVÉSZETI SOROZAT MEGYÉNK KISTELEPÜLÉSEIN 

 

 
Az elmúlt években munkánk során előtérbe helyeztük a kistelepülések kulturális 

ellátottságának javítását, fejlesztését. Komolyzenei koncerteket, hagyományőrző néptánc-
együttesek fellépéseit, székely mesemondó estet, népművészeti kiállítást tájoltattunk Tolna megye 
kistelepülésein.  

Az elmúlt évek hagyományait követve folytatni kívánjuk ezt a tevékenységet, az idei évben 
két művészeti ág (a komolyzene és a báb) jeles műkedvelő képviselőinek produkcióival.  

A Szekszárdi Kamarazenekar koncertjére október 21-én, vasárnap Szakcson 15 
órakor, Regölyben 18 órakor, október 22-én, hétfőn Medinán 15 órakor, Alsónyéken 
19 órakor kerül sor.  

A sióagárdi Fecske Bábcsoport fellépését pedig előreláthatólag Kajdacson, Attalán, 
Závodon és Sárszentlőrincen élvezheti november legvégén 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. 
 
 

 
• DIÁKSPORT• DIÁKSPORT• DIÁKSPORT• DIÁKSPORT• DIÁKSPORT•  

 

 
Október 10-11-én Budapesten zajlottak a III-IV. és V-
VI. korcsoportos diákolimpia  ügyességi és váltó-
futó csapatbajnokság országos döntői. A kicsiknél 
az egyetlen Tolna megyei résztvevő – PTE Gyakorló fiú 
súlylökő csapata – a 6. helyet szerezte meg. A gya-
korló iskolás Kőműves Balázs 13,25-tel az országos 
döntő legnagyobb lökését produkálta. 
A középiskolásoknál indokoltan várhattuk a komolyabb 
sikert, hiszen a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium 9(!) csapatát hívták meg – a megyei 
eredmények alapján – az országos döntőre. A bony-
hádi fiúk a távolugrásban elért 6,185-ös eredmé-
nyükkel országos diákolimpiai bajnoki címet szereztek, 
míg a lányok két ezüstöt gyűjtöttek be magasugrás és 
diszkoszvetés versenyszámokban. Külön öröm, hogy 
ez utóbbi versenyszámnál a dobogó 3. fokára is Tolna 
megyei iskola állhatott: a Bezerédj István Kereskedel-
mi Szakközépiskola, Szekszárd csapata. Az összesített 
eredmények alapján a bonyhádi gimnázium mindkét 
nemben második helyen végzett, ami országos szinten 
is egyedülálló siker. Gratulálunk! 
A részletes eredmények a Magyar Diáksport Szövetség  
honlapján – www.mdsz.hu – tekinthetők meg. 
 
Az október 26-ai konzultációval megkezdődik az in-
tézményünk által szervezett 2007-2008. évi sport-
oktatói tanfolyam, amelyre 13 hallgató adta be a 
jelentkezését.  
Sportágak: aerobic, asztalitenisz, cselgáncs, íjászat, 
karate, kosárlabda, ökölvívás, tenisz.  
További jelentkezéseket még elfogadunk (Földesi Gyu-
lánál, illetékes munkatársunknál). 

 
Az ÖTM Sport Szakállamtitkársága Regionális Sport 
Konferenciát  szervez az országban több helyszínen. 
A Dél-Dunántúli Régió rendezvényének helye és idő-
pontja: Kaposvár, 2007. november 8. (Megyeháza 
díszterme, kezdés: 10 órakor). A konferenciára a Tolna 
Megyei Diáksport Tanács közös utazást szervez. 
További információ található intézményünk honlapján, 
a diáksport híreknél.  
 
Szeptembertől folytatódik az ÖTM Sport Szakállam-
titkársága által támogatott „Tárt Kapus Létesít-
mények” program, amelyben 12 Tolna megyei 
pályázó – 516. sz. Ipari Szakközépiskola, Dombóvár, 
Deák Ferenc Általános Iskola, Paks, Perczel Mór Diák-
sport Egyesület, Bonyhád, Botond Diáksport Egyesület, 
Bonyhád, Decsi Általános Iskola, ÁNK, Tolna, Göllesz 
Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse, Be-
zerédj István Kereskedelmi Szakközépiskola, Szek-
szárd, Vályi Péter Szakképző Iskola, Tamási, Hunyadi 
János Általános Iskola, Hőgyész, Tolnai Lajos Gimná-
zium, Gyönk, ESZI Diáksport Egyesület – a megye 
meghatározott sportlétesítményeinek hét végi nyitva 
tartásával a lakosság, különös tekintettel a családok 
számára sportolási lehetőségének biztosításához járul 
hozzá. 
 
A Tolna Megyei Diáksport Tanács idén is ünnepélyes 
keretek között ismeri el azon diáksportolók teljesít-
ményét, akik a 2006-2007. évi diákolimpiák országos 
döntőiben dobogós helyezéseket értek el.  
A rendezvény helye: Garay János Gimnázium 
díszterme, ideje: 2007. december 12. 14.00 óra. 
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 ٭ ٭ ٭ KÖZKINCS ٭ KÖZKINCS ٭ KÖZKINCS ٭ KÖZKINCS ٭ ٭ ٭
 

 
 

Tolna megyei 
nyertesek a Közkincs-
pályázaton 
 
A közművelődési évad kezdetére el-
bírálták a Közkincs-pályázatokat, és 
bár a vártnál és elvárhatónál jóval 
szerényebb mértékben, de Tolna 
megyei pályázók is jutottak ebből a 
támogatásból többletforráshoz.  
Az I. kategóriában a kitűzött cél a 
Kistérségi Közkincs Kerekasztal 
létrehozása, működésének tá-
mogatása volt. E kategóriában az 
5 Tolna megyei kistérség közül 3 
pályázata bizonyult sikeresnek: 
• 450 ezer Ft támogatásban ré-

szesült a Szekszárdi Többcélú 
Kistérségi Társulás a kitűzött 
célnak a 26 településből szer-
veződő, ezen belül 3 várost is 
magában foglaló kistérségen be-
lüli megvalósítására; 

• 405 ezer Ft támogatásban ré-
szesült a Paksi Többcélú Kis-
térségi Társulás a kitűzött cél-
nak a 14 településből szerve-
ződő, ezen belül 2 várost is 
magában foglaló kistérségen be-
lüli megvalósítására; 

• 450 ezer Ft támogatásban ré-
szesült a Tamási kistérség terü-
letén a tamási Könnyű László 
Városi Könyvtár a kitűzött cél-
nak a 32 településből szerve-
ződő, ezen belül 2 várost is 
magában foglaló kistérségen be-
lüli megvalósítására. 

A II. kategóriában a kitűzött cél a 
kistérségi feladatot végző köz-
művelődési intézmények, köz-
művelődési célú közösségi szín-
terek, nyilvános könyvtárak, könyv-
tári szolgáltató helyek, muzeális in-
tézmények, kulturális feladatot el-
látó társadalmi szervezetek prog-
ramjának támogatása volt. E ka-
tegóriában Tamási és Simontornya 
Városkörnyéki Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Társulása ka-
pott 500 ezer Ft-ot Kistérségi Hon-
ismereti Akadémia indítására. 
A nyertes pályázóknak gratulálunk! 

A Tamási Kistérségi 
Közkincs Kerekasztal 
megkezdte munkáját 
 
A kedvező elbírálást követően ok-
tóber 4-én Tamásiban, a Köny-
nyü László Városi Könyvtárban 
megalakult az új együttműködési 
forma. A megalakulás, a feladat-
csoportosítás és az akcióterv el-
készítése, elfogadása után dr. Say 
István tartott előadást „Kistér-
ség, kisváros, kistáj – közkultú-
ra, közkincs, közérdek” címmel. 
Tamásiban egy 28 főt tömörítő 
kulturális érdekegyeztető fórum jött 
létre, mely az önkormányzati, a 
szakmai, a civil, és a vállalkozói 
oldal kistérségi képviselőit tömöríti, 
polgármesterek, könyvtárosok, nép-
művelők, népfőiskola-vezetők csak-
úgy helyet kapnak benne, mint 
egyéni alkotók, előadók, helyi té-
vék, rádiók munkatársai, szponzo-
rok, kulturális vállalkozók.  
A Közkincs Kerekasztal konkrét fel-
adata lesz egy olyan leltár elké-
szítése, mely a kistérség közkul-
turális kincseit veszi számba. Fel-
méri, melyek azok a specialitások, 
amik jelentős vonzerővel bírhatnak. 
Információt közvetít a helyi kultu-
rális szakemberek és a kistérségi, 
megyei, regionális kulturális intéz-
mények, szervezetek között. Köz-
művelődési stratégiát készít, mely a 
térség társadalmi, szellemi fejlődé-
sét szolgálja, az itt élők kulturális 
javakhoz való hozzáférését segíti. 
A kerekasztal az elfogadott ütem-
tervnek megfelelően végzi majd 
munkáját. A résztvevők lelkesedé-
sére jellemző, hogy mindenki szí-
vesen ad helyet az üléseknek, ezért 
a Tamási kistérségben mindig más-
más helyszínen fognak találkozni a 
résztvevők. A következő, november 
eleji tanácskozás helyszíne Ireg-
szemcse lesz. 
A kerekasztal működéséről, tevé-
kenységéről bővebb felvilágosítást 
ad Czink Judit a 30/9832-049-
es telefonszámon. 

A Szekszárdi Kistérségi 
Közkincs Kerekasztal 
második ülését tartotta 
 
A résztvevők elfogadták az előze-
tesen kiküldött javaslatot a kistér-
ség kulturális és közművelődési 
stratégiájának tartalmára, és abban 
állapodtak meg, hogy a következő 
alkalommal egy workshop kereté-
ben részletesen is meghatározzák 
azokat a konkrét tevékenységeket, 
amelyeket meg kell valósítani a 
stratégia elkészítéséhez. 
Mindannyian egyetértettek abban, 
hogy a stratégia elkészítésének 
lépései: 1. a helyzetfeltárás, amely 
nem csak a közművelődési hely-
zetre koncentrál, hanem szélesebb 
kört vizsgál; 2. SWOT-analízis ké-
szítése a helyzetfelmérés alapján; 
3. a SWOT által feltárt hiányokra 
megoldások kidolgozása. 
A stratégia tartalmát illetően az 
alábbi javaslatok születtek még: 
partnerlisták összeállítása és javas-
latok gyűjtése az együttműködésre, 
valamint kistérségi minta/modell-
rendezvények kidolgozása: pl. a Du-
na Menti Folklórfesztivál kistérségi 
szintű megvalósítása. 
Az előzetesen kiküldött kulturális 
adatbázis és szolgáltatásjegyzék 
tartalma szintén bővítésre került, 
azzal a kiegészítéssel, hogy a kö-
vetkező alkalomra minden részt-
vevő összeállítja a rendelkezésére 
álló partnerlistákat, adatbázisokat, 
hogy ezt összesítve kiderüljön, mi 
az, amit még össze kell gyűjteni a 
végső adatbázis, illetve szolgálta-
tásjegyzék elkészítéséhez. 
A következő találkozásra novem-
ber 7-én kerül sor, amikor egy 
workshop keretében az előzetesen 
beküldött anyagok felhasználásával 
meghatározzák a helyzetfelmérés- 
és adatbázis-készítéshez szükséges 
kérdőív tartalmát. 
A kerekasztal működéséről, tevé-
kenységéről bővebb felvilágosítást 
ad Bajszné Kiss Magdolna a 
30/530-3657-es telefonszámon. 
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Helytörténeti pályázat 
 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára, a 
PTE Illyés Gyula Főiskolai Kara, Szekszárd Város Önkormányzatának polgármestere, a Tolna 
Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja, a Tolna Megyei Önkormányzat Wosinsky 
Mór Megyei Múzeuma, a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára és az Egyed 
Antal Tolna Megyei Honismereti Egyesület által meghirdetett pályázatra beküldhető a megye 
története bármely korszakának politikai, gazdasági, oktatási, kulturális, közművelődési, egészség-
ügyi, igazságszolgáltatási területéről, hivataláról, intézményéről, vállalatáról, üzeméről, fontosabb 
vállalkozásáról, jelesebb személyiségéről írott tanulmány.  
PÁLYÁZATI  FELTÉTELEK: 

1. A pályázat nyilvános, azon kortól, végzettségtől függetlenül bárki részt vehet. 
2. Egykori levelezések, iratok, cikkek, falukrónikák, hitelt érdemlő adatokra épülő vissza-

emlékezések, levéltári, irattári vagy személyi tulajdonban lévő dokumentumok felhasználásá-
val a pályaművek hiteles forrásokra épüljenek. Az adatokra a pályázat jegyzetében a szokásos 
módon hivatkozni kell. 

3. A pályázat terjedelme minimum egy ív: 40 000 betűhely („n”), 22-23 oldal, oldalanként 30 
sor, soronként 60 leütéssel. Falutörténet esetén a minimális terjedelem 3 ív. 

Egészében vagy fejezeteiben már publikált tanulmány a pályázatra nem küldhető be. 
A pályázatokat jeligével, egy példányban a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárába (7100 
Szekszárd, Béla tér 1. Pf. 33.) várjuk. A pályamű mellé zárt borítékban kell elhelyezni a szerző 
nevét és levelezési címét. 
PÁLYÁZATI DÍJAK: I. díj: 70 000 Ft. 

 II. díj: 50 000 Ft. 
 III. díj: 40 000 Ft. 

A pályázatot meghirdető szervek által alakított zsűrinek jogában áll több I., II., III. díjat kiadni, 
vagy a pályaművek színvonalától függően a díjakat megosztani, esetleg visszatartani. A díjazott 
legjobb pályamunkák megjelenését a kiírók elősegítik. A díjazásban nem részesült műveket a zsűri 
munkajutalomban részesítheti. 
A PÁLYAMŰVEK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

2008. szeptember 10. 
A pályázatra küldött példányok - a szerzői jog fenntartása mellett - a levéltár kézirattárába 
kerülnek. A pályaművek 5 évig nem kutathatók, az első közlés jogát a kiíró szervek maguknak 
fenntartják. Közlés esetén az alkotókat szerzői díj is megilleti. 
AZ EREDMÉNYHIRDETÉS IDŐPONTJA:  

2008. október 31. (péntek). 

 
 

Földrajz-, történelem- és irodalomtanárok részére ! 
 

 
A Lázár Deák Térképészeti Alapítvány a Cartographia Tan-
könyvkiadó Kft. támogatásával országos PÁLYÁZATOT HIR-
DET földrajz-, történelem- és irodalomtanárok részére. 
A pályázat célja: Az oktatói interaktív atlaszhasználat nép-
szerűsítése, előnyeinek kihasználása a mai oktatási rendszer-
ben, valamint tananyagok térképi ábrázolásának lehetőségei. 
Választható témák: 

1. Mely földrajzi témák oktatásban történő feldolgozását 
segítené leginkább a térképek interaktív változata? 
Milyen módon? (Segítséget nyújt az INGYENESEN 
igényelhető Földrajzi Interaktív Atlasz DEMO CD-ROM.) 

2. Hogyan tudná növelni a történelmi oktatás hatékony-
ságát oktatói interaktív történelmi atlasz használatának 
segítségével. (E pályázati téma megírásához segítséget 
nyújt az INGYENESEN igényelhető Történelmi Interaktív 
Atlasz DEMO CD-ROM.) 

3. Egy (vagy több) szabadon választott, általános és/vagy 
középiskolában tanított irodalmi szöveg, téma, esetleg 
motívum térképi ábrázolásának lehetőségei, tervei. 

A pályamű terjedelme 5-15 oldal lehet, melyet az esetleges 
mellékletek bővíthetnek. 
Beküldési határidő: 2007. november 30.   
Eredményhirdetés: 2008. február 10. 
Díjak témánként: 
1. helyezett 130 000 Ft; 
2. helyezett 100 000 Ft + 1-1 darab Képes Történelmi Interak-
tív Atlasz (Őskor) oktatói CD-ROM, a pályázó iskolája számára; 
3. helyezett 60 000 Ft + 1-1 darab Képes Történelmi Interaktív 
Atlasz (Ókor) oktatói CD-ROM, a pályázó iskolája számára; 
4-10. helyezett  30 000–30 000 Ft. 
Minden értékelhető pályázatot benyújtó pedagógus  
Cartographia ajándékcsomagban részesül. 
Kérjük, pályázatukat az alábbi címre juttassák el: 
Lázár Deák Térképészeti Alapítvány, 1119 Budapest, 
Fehérvári út 89. 
A kiírással kapcsolatos további információ: 
a www.cartographia.org honlapon található.  
Kérdéseiket a 06-20/661-1717-es számon tehetik fel. 
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Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 2008. 
 

 

A Magyar Drámapedagógiai 
Társaság a megyei és a regionális 
szervezőkkel együttműködve tizen-
hetedik alkalommal hirdeti és ren-
dezi meg a Weöres Sándor Or-
szágos Gyermekszínjátszó Ta-
lálkozót. 
A találkozóra az általános iskolás 
korúak érdeklődésének, a csoport-
tagok életkorának és képességeinek 
megfelelő előadással lehet nevezni, 
műfaji és tematikai megkötés nél-
kül. A műsoridő maximuma alsó ta-
gozatos csoportoknál 15 perc, felső 
tagozatosoknál 25 perc. (Kérjük a 
csoportokat, hogy – a játszó gye-
rekek érdekében – ne lépjék túl az 
ajánlott műsoridőt!) Az induló cso-
port tagjainak 20%-a lehet idősebb, 
mint 14-15 éves. Az a csoport, 
amelyik részt vesz az Országos 
Diákszínjátszó Találkozón, az az ott 
bemutatott előadását nem nevez-
heti a Weöres Sándor Országos 
Gyermekszínjátszó Találkozóra. Egy 
csoport egy előadással nevezhet. A 
jelentkező csoportok a működési 

helyük szerinti megyei/fővárosi ta-
lálkozón indulhatnak (a találkozó 
meghirdetőjével történő egyeztetés 
alapján – a földrajzi távolságok 
miatt – kivételes esetben ettől el 
lehet térni). 
A megyei találkozók végén minő-
sítést azon csoportok előadásai kap-
hatnak, amelyeknél a csoport veze-
tője ezt külön kéri. A példaértékű 
előadások az országos találkozó 
megyei bemutatósorozatának zárul-
tával – az erre a munkára felkért 
szakemberek javaslatai alapján – 
meghívást kaphatnak az országos 
gálaműsoron való szereplésre. (A 
meghívásnak nem előfeltétele az, 
hogy a csoport részt vegyen regio-
nális találkozón.) A megyei és a 
területi találkozók végén a Magyar 
Drámapedagógiai Társaság által de-
legált szakemberek a csoportve-
zető rendezők számára elemző be-
szélgetéseket vezetnek a látott pro-
dukciókról. 
A regisztráció határideje 2007. 
október 30. 

A regisztrációs lapokat kizárólag e-
mailben kérjük eljuttatni az egyes 
megyei/fővárosi szervezőkhöz – így 
Tolna megyében a szentkiralyi@ 
tmamk.hu címre -, valamint ezzel 
együtt a Magyar Drámapedagógiai 
Társasághoz is. A szervezők listáját 
közzéteszik a www.drama.hu lapon. 
Mindazon csoportokat, akik regiszt-
rálták részvételi szándékukat, az 
országos találkozót kiíró szervezet 
elektronikus levélben rendszeresen 
tájékoztatja a rendezvénysorozattal 
kapcsolatos információkról: többek 
között a jelentkező csoportok veze-
tői számára szervezett ingyenes 
képzési és konzultációs lehetősé-
gekről.  
Az országos találkozó támogatója a 
Nemzeti Kulturális Alap Közművel-
ődési Kollégiuma. 
Az országos találkozó rendezvény-
sorozatának záró gálaműsorára Bu-
dapesten, a Marczibányi Téri Mű-
velődési Központban kerül sor 
2008. május 30. és június 1. között. 
További információ: www.drama.hu

 
 

A Kaposvári Magyar–Román Baráti Társaság és az Együd Árpád Művelődési Központ  
10. alkalommal hirdeti meg a két nép kultúrájának bemutatása céljából magyar–román vers-  
és prózamondó versenyét általános és középiskolai tanulók számára az alábbiak szerint: 

 
Korosztályok:   2-4. évfolyam (8-10 évesek)              VERSMONDÓ  
                         5-6. évfolyam (11-12 évesek)            VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
                         7-8. évfolyam (13-14 évesek)      VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
                       9-12. évfolyam (15-18 évesek)         VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 

 
A benevező versenyzőknek két művet, egy magyar és egy román szerző művét kell tolmácsolniuk. 
(Magyar szerző: aki magyar nemzetiségű és anyanyelvű, függetlenül a lakhelyétől.  
Román szerző: aki román  nemzetiségű és anyanyelvű, függetlenül a lakhelyétől) 

 
Nevezési határidő: 2007. november 5. 
Nevezéseket az alábbi címekre várjuk: 
H-7400 Kaposvár Csokonai u.1, Együd Árpád Művelődési Központ, és 
H-7400 Kaposvár Búzavirág u.28, Magyar  Román Baráti Társaság; email: marobat@t-online.hu; 
www.marobat.atw.hu. 
Jelentkezési lapok letölthetők a Kaposvári Magyar–Román Baráti Társaság honlapjáról. 

 
Helyszín: H-7400 Kaposvár Csokonai u.1, Együd Árpád Művelődési Központ 
A rendezvény ideje: 2007. november 17. (és 24.) 

 
Korosztályonként az első helyezetteket díjazzuk. Várjuk az érdeklődő diákok jelentkezését  
a Dél-dunántúli régióból Somogy – Tolna – Baranya megyékből és a határon túlról is.  
A jelentkezőket e-mail-ben és/vagy postai úton értesítjük a továbbiakról. 
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FELHÍVÁS A XVII. NEMZETKÖZI BETLEHEMES 

TALÁLKOZÓRA 
(2007. december 14-16.) 

 
A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus, a Debreceni Csokonai Színház és a 

Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi 
Háza közösen megrendezi 

a XVII. Nemzetközi Betlehemes Találkozót, mely már 
hagyományosan a hazai, határon túli magyar és 
nemzetiségi együttesek téli ünnepköri játékainak 

rangos szemléje. 
Hagyományőrző felnőtt és gyermek, báb-, színházi és 
egyházi csoportok jelentkezését várjuk, akik a népi 

hagyományok alapján dolgoznak. 
A találkozó időpontja: 2007. december 14-16. 

Fő színhelye: Debrecen, DMK Belvárosi 
Közösségi Ház  

A találkozó művészeti vezetője: dr. Tömöry Márta 
A meghívott csoportok szállását és étkezését 

maximum 15 főig térítjük, úti hozzájárulást csak a 
határon túlról érkezőknek tudunk biztosítani. 

A városban és környékén néhány világi és egyházi 
intézmény is részt vállal a csapatok fogadásából. 
Jelentkezési határidő: 2007. november 10. 

Jelentkezési cím: Magyar Művelődési Intézet és 
Képzőművészeti Lektorátus 

Művészeti Programok Főosztálya 
Szluka Judit bábos referens, illetve  

Boldis Judith előadó 
E-mail: szlukaj@mmi.hu; mtomory@freestart.hu 

Tel.: 225-6000/1031, fax: 225-6030 Postacím: 
1011 Budapest, Pf.: 33. 

 
 
 
A Babits Mihály Általános Iskola, Szekszárd 
versenyeket hirdet a Babits-nap alkalmából: 

a) Babits Mihály versmondó verseny 5-8. 
osztályosoknak 

Pályázhatnak a megye általános iskoláinak tanulói. 
A vers szabadon választható. 

Nevezési határidő: 2007. november 16.  
(tanuló neve, előadandó vers címe) 

Nevezhető iskolánként:  
5-6. évfolyamról 1 tanuló, 7-8. évfolyamról 1 tanuló 

Megyei forduló időpontja: 2007. november 22. 
(csütörtök) 14 óra. Helye: Babits Mihály Általános 
Iskola, Szekszárd, Kadarka u. 17. 

b) Rajzpályázat: 
Kategória: 1-4. évfolyam 

Téma: Babits Mihály verseihez illusztráció készítése. 
  Élet az iskolában. 

Kategória: 5-8. évfolyam 
Téma: Babits Mihály verseihez illusztráció készítése. 
A versidézet, a rajztechnika, a kép mérete szabadon 
választható. 
A rajzpályázatok beküldési határideje:  
2007. november 16. (az iskola fenti címén) 

NEMZETKÖZI RAJZPÁLYÁZAT 
 
A pályázat keretében az elmúlt évek során a Dél-
Dunántúl megyéinek több iskolájából számos tanuló 
vett már részt, és közülük többen meghívást is kaptak 
a kiíró Steiermark tartományba, az ott rendezett 
kiállításra, valamint ünnepélyes eredményhirdetésre 
és díjkiosztásra. 
A legszebb rajzok mindig vándorkiállításon kerülnek 
bemutatásra külföldön és itthon is. 
Az „Európa Projekt” keretében „A kultúrák kö-
zötti párbeszéd európai éve 2008.” rendez-
vénysorozathoz kapcsolódik az idei pályázat témája: 

VITA – EGYETÉRTÉS 
KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD 

(népek, csoportok különös szokásai, hagyományai, 
sajátos kulturális identitása, eltérő származás, nyelv, 
nem, kor, családi vagy szociális háttér – amelyek 
gyakran nehezítik egymás megértését és elfogadását) 
A pályázat lehetőséget akar kínálni a kulturális és 
társadalmi sokszínűség bemutatására, egymás 
megértésének erősítésére a művészetek eszközeivel 
lakóhelyen, családban, osztályközösségben. 
A tanulók önálló rajzokkal, illetve 
csoportmunkákkal is részt vehetnek. Külön is 
értékelendő, ha egy intézményből több tanuló is 
szerepel önálló rajzzal. 
Mindenfajta rajz- és festési technika elfogadott. 
A rajzokat, lapokat nem szabad összetekerni! 
Azok mérete maximum A/2-es lehet. 
A rajzok hátlapjára írandó: az iskola neve 
(fejbélyegzővel), a felkészítő tanár(ok) neve, a tanuló 
neve, osztálya, a rajz címe (magyarul és németül). 
Beküldés: 2008. március 31-ig  
a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és 
Szakmai Szolgáltatások (röviden: BPSZSZSZK) 
címére (7626 Pécs, Egyetem utca 6.) 
Ugyanitt kérhető bővebb tájékoztatás is. 

 
 

 
A Babits Mihály Általános Iskola 
matematika munkaközössége 

 
„MATEMATIKA 2008” 

 
elnevezéssel városi, városkörnyéki  
matematika versenyt hirdet. 
A verseny résztvevője lehet az a 4., 5., 6., 7., 8.  
osztályos, általános iskolai tanterv szerint tanuló  
diák, akit az iskolája benevez. 
Évfolyamonként legfeljebb 2 fő nevezhető. 

 
Nevezési határidő: 2008. február 1.  
(az évfolyamonkénti létszám megjelölésével) 
A verseny időpontja: 2008. február 11. 

 (hétfő)  14 órától 15 óra 30 percig 
A verseny helye: Babits Mihály Általános Iskola, 

 Szekszárd, Kadarka u. 17. 
 


