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TMÁMK

 

hírlevél
„A PÁRBESZÉD EREJÉVEL”             www.tmamk.hu              III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

 

Sütő Károly: Víziók III.  
(XX. Amator Artium Tolna Megyei Tárlat – a TMÁMK különdíjasa) 

 

ÚJ ÉVBEN – ÚJ HELYEN
 

A Tolna Megyei Általános Művelődési 
Központ előző átszervezésekor, 2007. 
szeptember 1-jével költözött a Tolna 
Megyei Önkormányzati Hivatal épületé-
nek földszintjére, a 40-es szobába. Aki 
az eltelt másfél év alatt járt nálunk, az 
tapasztalhatta, hogy az intézményünk 
fennmaradása érdekében vállaltuk ezt 
a szűkös elhelyezést is, mert számunk-
ra mindennél fontosabb volt, hogy me-
gyénk ne maradjon közművelődési 
módszertani szolgáltatások nélkül. Ha 
kicsi volt a székhelyi irodánk, akkor kí-
nálkozott a területi munka helybevite-
lének fokozása. A kilenc város számára 
korábban is természetes volt a létünk, 
az elmúlt másfél év során pedig valós 
tevékenységgel, segítő közreműködés-
sel megjelentünk Tolna megye száz 
községének a nagyobbik felében is, és 
az előttünk álló évben újabb jó 
tucatnyi település számíthat hatékony 
jelenlétünkre kultúrája fejlesztésében. 
Fenntartónk, a Tolna Megyei Önkor-
mányzat már a Hivatalba költözéskor 
jelezte, hogy gondoskodni kíván ennél 
méltóbb elhelyezésünkről, és ígéretét a 
2009-es év kezdetére valóra is váltot-
ta. Költöztünk hát újra, bár csak az 
épületen belül.  Új helyünk az előzőhöz 
képest mintegy kétszeres alapterületű, 
így a bennünket felkereső partnereink 
is kényelmesen érezhetik magukat ná-
lunk. Mi pedig változatlanul szorgalma-
san járjuk majd a megyét. 
(Pontos információk a mellékelt fülön!) 

 

SZÍNEK NÉLKÜL – RÖVIDEBBEN 
 

Mikorra Hírlevelünk idei első számának 
szerkesztését meg kellett kezdenünk, még 
nem lehetett tudni, hogy fenntartónk 
milyen költségvetést hagy jóvá. Ezért, 
illetve a gazdasági nehézségekhez is 
igazodva egyelőre elmarad a színes borító, 
és ha lehetséges, kisebb lesz a terjedelem. 
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  FILHARMÓNIA IFJÚSÁGI HANGVERSENYEK   
 

A Tolna Megyei Általá-
nos Művelődési Központ 
és a Filharmónia Dél-
Dunántúli Kht. ifjúsági 
hangversenysorozatán a 
2008-2009-es évad első 
koncertje 2008. novem-
ber 24. és 28. között a 
Pécsi Szimfoniettának a  
Haydn halála 200. év-
fordulójára összeállított 
emlékműsora volt. 
A koncert 11 települé-
sen összesen 12 alka-
lommal hangzott el, és 
több, mint 3000 általá-
nos és középiskolai ta-
nuló hallhatta. 

A Szélkiáltó együttes koncertje  
az alábbi helyszíneken és időpontokban kerül megrendezésre: 

február 16. hétfő     
  9.00  Dombóvár, Művelődési Központ   

 13.00  Bonyhád, Művelődési Központ 
február 17. kedd   

10.00  Simontornya, Művelődési Ház 
 14.00  Dunaföldvár, Művelődési Központ 

16.00  Paks, Művelődési Központ 
február 18. szerda     

  8.45  Hőgyész, Művelődési Ház 
 11.00  Gyönk, Tolnai Lajos Gimnázium 

13.00  Tamási, Művelődési Központ 
február 19. csütörtök   

11.00  Tolna, Bezerédj Pál Sport- és Szabadidőközpont 
13.00  Szekszárd, Garay János Gimnázium  

február 20. péntek 
10.00  Bátaszék, Művelődési Központ 

 13.00 Bátaszék, Művelődési Központ 

 
 

Szélkiáltó együttes: „Vers és dallam" 

Műsoron: 
 

Most érkeztünk... (népdal) Lakner Tamás feldolgozása 

Szerelem, szerelem... (népdal) Fenyvesi Béla feldolgozása 

Hol jártál az éjjel? (népdal) Sebő Ferenc feldolgozása 

Tinódi Lantos Sebestyén: Summáját írom... Rozs Tamás 
feldolgozása 

Bárdos Lajos - Balassi Bálint: Darvaknak szól… Fenyvesi 
Béla feldolgozása 

Sebő Ferenc - Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Petőfi Sándor: Hortobágyi kocsmárosné (népdal) Lakner 
Tamás feldolgozása 

Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára (népdal) Lakner 
Tamás feldolgozása 

Lakner Tamás – Eörsi István: Hogyan készül a vers? 

Lakner Tamás – Weöres Sándor: Szerenád (Ugye eljön a 
bálba...) 

Rozs Tamás – Heltai Jenő: Kantinos kisasszony  

Keresztény Béla – Robert Burns – Weöres Sándor: Hoci a 
számlát 

Németh Ernő – Weöres Sándor: Rock & roll  

Weöres Sándor: Szerenád    

Fenyvesi Béla: Szélkiáltó kánon  

Januárban  
csendült fel… 
 
2009 első ifjúsági hangver-
senyein Szamosi Szabolcs 
orgonán, Solymosi Péter 
trombitán adta elő „Az elva-
rázsolt kastély: az orgona” 
című műsorát. 
Elhangzottak: 
Johann Sebastian Bach d-
moll toccataja és fúgája 
(BWV 545.); Marcello Con-
certo in c II. című műve; 
Improvizáció egy témára; A. 
Vivaldi – Johann Sebastian 
Bach: Concerto in d (BWV 
594.); Händel D-dúr szvitjé-
ből az V. és a VI. tétel, és 
végül: Óz, avagy „Over the 
rainbow”. 
A művek sorát a második 
darabg előadása után rövid 
időre az orgona bemutatása 
szakította meg.  
Így vált az előadás nemcsak 
magas színvonalú zenemű-
vészeti produkcióvá, hanem 
egyben az ifjúság számára 
szóló zenei ismeretterjesz-
téssé is. 
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   KÖRMŰSOROK MEGYEI VÁNDORÚTON    
 

A Nemzeti Kulturális 
Alaphoz benyújtott sike-
res pályázataink ered-
ményeként különböző 
művészeti ágakban je-
leskedő megyei szólis-
tákat, csoportokat és 
együtteseket tájoltattunk 
az elmúlt években Tol-
na megye kistelepülé-
sein. 
A hagyományokat kö-
vetve folytatjuk ezt a 
tevékenységet, a jelen 
közművelődési évadban 
több művészeti ág (ze-
ne, báb, néptánc, nép-
zene, zenésített vers) 
jeles műkedvelő képvi-
selőinek produkcióival. 
A tájoltatási programso-
rozat 2008. október 12-
én vette kezdetét, ekkor 
a Szekszárdi Kamara-
zenekar adott két kon-
certet. 15 órai kezdettel 
a pári római katolikus 
templomban, majd 17 
órakor a koppányszántói 
római katolikus temp-
lomban hallhatták az 
érdeklődők a Földesi 
Lajos hegedűművész ál-
tal nagy szakértelemmel 
és művészi elhivatott-
sággal vezetett zenekar 
műsorát. 
Tolna megye egyetlen 
vonós kamarazenekara 
mindig a muzsika szín-
vonalas megszólaltatá-
sával igyekszik a klasz-
szikus zenét kedvelő 
közönség igényeinek ki-
elégítésére. Törekvésük, 
a zeneirodalom ritkán 
játszott vagy méltatla-
nul feledett gyöngy-
szemeinek felkutatása, 
közkinccsé tétele. Fela-
datuknak tartják a ko-
molyzene népszerűsíté-
sét, a zenei ismeretter-
jesztést, ízlésformálást. 

A Kalimpa Ütőegyüttes tervezett koncertjei 
 
Az együttes a helyi rendezői választás szerint vagy a Dombóvári 
Rézfúvós Kvintett-tel vagy a Dombóvári Four-te Klarinét Kvartett-
tel közösen ad koncertet március 13-án, pénteken Závodon a 
művelődési házban, február 20-án, pénteken Magyarkesziben a 
művelődési házban, harmadik hangversenyükre pedig 
előreláthatólag Kocsolán az általános iskolában kerül majd sor 
ugyancsak március folyamán. 
 
A Három Komjáth(y)i Zenekar tervezett koncertjei 
 
A rendezvénysorozat a szekszárdi Három Komjáth(y)i Zenekar 
fellépéseivel folytatódik. Őket szombati napokon várják a 
rendező kistelepülések: február 21-én Nagykónyi, március 7-én 
pedig Magyarkeszi a helyi művelődési házba. Az ő harmadik 
előadásuk helyszíne március 14-én előreláthatólag Nagyvejke 
lesz. 

 
AHOGY FOLYTATÓDOTT… 
 
A tájoltatás tovább folyta-
tódott novemberben, három 
egymást követő szombat 
délután. 8-án Kisszékely, 15-
én Kisvejke, 22-én pedig 
Dalmand fogadott műsort.  
A klasszikus gitárzenét ját-szó 
Szekszárdi Gitárkvartett széles 
repertoárral, újszerű interpre-
tálási móddal új igényt elé-
gített ki az igényes, tartalmas, 
mégis szórakoztató akusztikus 
gitárzene népszerűsítésével. 
Előadásuk darabjai rene-
szánsz, barokk, klasszikus, 
romantikus és kortárs gitár-
művekből, illetve egyházze-
nei, könnyűzenei feldolgo-
zásokból, valamint saját 
kompozíciókból álltak. 
Decemberben a sióagárdi 
Fecske Bábcsoport, illetve a 
Csurgó Zenekar kíséretében a 
tamási Pántlika Néptánc-
együttes Rügyecske Cso-
portjának közreműködésével 
Báta, Szakály, Felsőnána, 
Gyulaj, Sárpilis jutott produk-
cióhoz.  
A műsorokat elnyerő telepü-
léseknek a többsége közmű-
velődési szempontból hátrá-
nyos helyzetű község volt. 

 

KALIMPA 
ÜTŐEGYÜTTES 
 
Az együttes 2000-ben 
alakult a dombóvári Belvá-
rosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény növendékeiből.  
Széles repertoárjukban első-
sorban komolyzenei művek 
találhatók, de szerepelnek 
köztük könnyűzenei feldol-
gozások is.  
Nemcsak Dombóvár város 
és Tolna megye ismerhette 
meg színvonalas műsorukat, 
felléptek már Pécsett, Vá-
con, Budapesten is.  
A Belvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény aulájában 
minden évben önálló kon-
certet rendeznek a város és 
városkörnyék lakosságának. 
Sajátosságuk: a fiatalos len-
dület és a közvetlen elő-
adásmód. Az ütős hangsze-
rekkel való zenei élmény-
közvetítés mindig meglepe-
téssel jár. 
Az együttes vezetője: Pápai 
László, zenetanár. 
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  A HÉTKÖZNAPI PRAKTIKUM JEGYÉBEN   
 

Érdekeltségnövelő pályázat 
fenntartó önkormányzatoknak 
 
Mivel a pályázat érvényessége megfelelő 
számításokat, testületi határozatot kíván, 
illetve célszerű megfelelő mérvű önerőről 
is érvényes határozattal rendelkezni, a 
döntés-előkészítő hivataloknak indokolt az 
ezzel kapcsolatos munkát megkezdeniük. 
 
A helyi önkormányzatok közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatásával kapcsolatosan a 
3/2008. (II. 19.) OKM rendelettel módosított 
4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben leírtak sze-
rint kell eljárni. Ebben a rendeletben érhetőek el 
a részletesebb tudnivalók is. 
 
Szükséges dokumentumok a 3/2008. (II. 
19.) OKM rendelettel módosított 4/2004.(II. 20.) 
NKÖM rendelet szerint:  

• adatlap (ez valójában a rendelet melléklete, 
értelemszerűen kitöltve),  

• az önkormányzat költségvetési rendelete
idevonatkozó oldaláról másolat a polgármester 
és a jegyző által hitelesítve (nevesítve az 
érdekeltségnövelő támogatásra szánt önrész 
összegét), vagy ennek hiányában külön 
önkormányzati határozat az összeg el-
különítéséről,  

• a közművelődési intézmény alapító okirata, 
vagy a közösségi színtér kijelölésére vonatkozó 
önkormányzati rendelet, határozat, 

• és a költségvetési rendeletből a működ-
tetést igazoló részének hitelesített má-
solata,  

• az önkormányzat közművelődési rende-
lete.  

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincs-
tár Területi Igazgatóságához kell beküldeni, 
két példányban (egy eredeti és egy másolati), 
március 25-ig. 

 
 
A közművelődési 
rendeletalkotás kötelező! 
 
A kulturális javak védelméről és 
a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 77. §-ában 
foglaltak szerint a települések 
önkormányzatai kötelező jelleg-
gel közművelődési rendeletet al-
kotnak. Ezt azonban mind a mai 
napig számos testület elmulasz-
totta. Ugyanakkor ma már en-
nek a dokumentumnak a hiá-
nyában közművelődési pályázat 
be sem nyújtható. A községek 
számára segítő szándékkal a 
honlapunkon (www.tmamk.hu) 
a Közművelődés címszóra való 
kattintás után a Közművelődési 
anyagok fület megnyitva első 
helyen kínáljuk a jogszabály le-
hetséges – és helyi ízlésre for-
málható mintáját. Kérésre hely-
színi tanácsadást is folytatunk. 

 
KIVONAT 

A TOLNA MEGYEI 
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 
2009. ÉVI MUNKATERVÉBŐL

 
Intézetünk szakmasegítő szol-
gáltatásokat nyújt a megyében 
kulturális tevékenységet végző 
kollégáknak, települési veze-
tőknek, civil szervezeteknek. Az 
évek során kialakított kapcso-
latok, rendszeres találkozások 
nyomán az adott kistérségben 
dolgozó kollégáink naprakész 
információkkal bírnak a telepü-
lések életéről, az ott történő 
eseményekről, tervekről, elkép-
zelésekről. Ezek megvalósításá-
hoz szükséges ismeretek át-
adását, fejlesztési tevékeny-
ségek segítését végezzük, ön-
állóan és más szakmai 
szervezetek, testületek bevoná-
sával.  

 

2009: az intézményi 
alapító okiratok 
újragondolásának éve 
 

A Magyar Közlöny 2008/187-es 
számában jelent meg a 2008. 
évi CV. Törvény a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról. 
Az új törvény számos olyan ren-
delkezést tartalmaz, amely 2009 
első felében terjedelmes okirat-
készítésre kényszeríti az önkor-
mányzatokat. Főleg a kistelepü-
lések közművelődési és közgyűj-
teményi intézményeinek és in-
tézményegységeinek jó hírt je-
lent ez a változás, megnyugta-
tóan rendezhető ezeknek az in-
tézményeknek a jogi helyzete. 
A Tolna Megyei Művelődési Köz-
pont felkészül arra, hogy ennek 
a feladatnak a tekintetében is 
megfelelő segítséget nyújthas-
son az azt igénylő jegyzőknek és 
hivataloknak, intézményeknek. 

 
 
2009. FEBRUÁR 23-ÁN A KÖLESDI KÖZÉLETI EGYESÜLET NÉPFŐISKOLÁJÁNAK 
TANÉVZÁRÓ ELŐTTI UTOLSÓ ÖSSZEJÖVETELÉN DR. SAY ISTVÁN, A TOLNA MEGYEI 
ÁMK IGAZGATÓJA TART ELŐADÁST „INKÁBB EURÓPA VAGY INKÁBB UNIÓ?” CÍMMEL. 
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 A MŰVÉSZETI, IRODALMI, ZENEI ÉLET HÍREI  
 
„JÓZSEF ATTILA” 
IX. ORSZÁGOS VERS-, ÉNEKELT VERS- ÉS 
PRÓZAMONDÓ VERSENY 
 
Intézményünk a szekszárdi Garay János Gimná-
ziummal karöltve segíti a Magyar Művelődési 
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, valamint 
a Magyar Versmondók Egyesülete közös kezde-
ményezését a verseny megtartására. Koordinál-
juk, hogy a Tolna megyei jelentkezők itthoni 
megméretése lebonyolódhasson, és megyénk 
legjobbjai is ott lehessenek majd az országos 
döntőn 2009. április 9-10-11-én Tatabányán, a 
Közművelődés Házában. 
A nevezés feltételei: 
1. A versenyre amatőr vers- és prózamondók, 

verséneklők jelentkezését várják, akik betöl-
tötték 14. életévüket és befejezték tanulmá-
nyaik nyolcadik évfolyamát. 

2. A jelentkezők hat verssel, megzenésített 
verssel, vagy prózával nevezhetnek az aláb-
biak szerint: A) három JÓZSEF ATTILA vers 
vagy próza, B) két vers vagy próza a 100 
éve született RADNÓTI MIKLÓS életművéből, 
C) egy vers vagy próza MA ÉLŐ KÖLTŐK, ÍRÓK 
műveiből választva (magyar nyelvű vagy fordítás 
egyaránt lehet). 

Az egyenletesebb elbírálás érdekében kérik az 
énekelt vers kategóriába jelentkezőket, hogy 
valamennyi nevezett mű énekelt vers legyen. A 
verseny rendezői örömmel fogadják az új 
megzenésített versek előadását! 
Az egyes produkciók ideje lehetőleg ne haladja 
meg az 5 percet!  
3. A versenyzők más országos versenyen he-

lyezést elért produkcióval nem nevezhetnek. 
A verseny felmenő rendszerű. 
A megyei jelentkezési lehetőségekről bővebb 
információk intézményünk honlapján találhatók. 
A letölthető jelentkezési lapok intézményünk 
postacímén, faxon, e-mail-ben is beküldhetők.  

 
SZENTKUTHY MIKLÓSRÓL 
A TAMÁSI ÉS A BONYHÁDI GIMNÁZIUMBAN 
 
Március első hetében a két gimnázium irodalom 
iránt érdeklődő diákjainak Hegyi Katalin iroda-
lomtörténész-muzeológus tart előadást, témája: 
a  20. századi magyar irodalom kreatív kísér-
letező prózája: Szentkuthy Miklós PRAE c. műve, 
továbbá:  Szentkuthy Miklós (1908-1988) sze-
repe és helye a mai irodalmi kánonban. 
Az előadásokhoz  Szentkuthy Miklós naplórajzai-
ból rendezett utazó kiállítás kapcsolódik. 

„CINEGEMADÁR”  
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 2009 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Általános 
Művelődési Központja 2009-ben is megszervezi 
a „Cinegemadár” Népdaléneklési Versenyt. Két 
elődöntőre kerül sor április-május hónapban, 
majd ezt követően a gálára a Duna Menti Folklór 
Fesztivál keretein belül 2009. július 16-án 
Alsónyéken. Az előző évektől eltérően idén az 
elődöntőkkel egy napon továbbképzést is szer-
vezünk a felkészítők számára. Az elődöntő 
délelőttjén megszervezzük a népdalversenyt, 
majd ezt követően délután a gyerekeknek 
játékos daltanulást, a felkészítőknek pedig 
előadást szervezünk. A versenyfelhívásról és az 
előadások programjáról a Tolna Megyei ÁMK 
honlapján (www.tmamk.hu) és a következő 
Hírlevélben tájékozódhatnak.  

 
KOMJÁTHINÉ  
HORVÁTH ÁGIT,  
INTÉZMÉNYÜNK 
FŐTANÁCSOSÁT, A 
TOLNA MEGYEI 
NÉPMŰVÉSZETI 
EGYESÜLET 
ELNÖKÉT 
KITÜNTETTÉK –  
 
ÖRÖMMEL 
GRATULÁLUNK! 
  
Tolna megyében 2000 óta évente díjazzák a 
megye művészeti és kulturális életében 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotókat és 
művészetszervezőket. 
A Magyar Kultúra Napján, 2009. január 22-én öt 
fő kapta meg a "Tolna megyei művészetért" 
emlékplakettet. Köztük Komjáthy Tamásné, a 
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, a 
Tolna Megyei ÁMK főtanácsosa. 
Nemcsak közösségszervező, egyesületi tevé-
kenysége emelte őt a díjazottak körébe, hanem 
népi iparművészi munkájának, szövőtudomá-
nyának is szólt ez az elismerés. Munkásságát 
több országos díjjal is honorálták már, így 
három éve vehette át a Budavári Palotában a 
Király Zsiga-díjat.  
Mint arról pedig már korábban is hírt adtunk, 
2008-ban a Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület kapta az "ÉV CIVIL SZERVEZETE" 
DÍJAT", melyet Dr. Puskás Imre, Tolna Megye 
Közgyűlésének elnöke alapított. 
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„Itthon láss csodát!” –  
a Kulturális Turizmus Éve 
Magyarországon 
 
Magyarország számos – köztük jó néhány felfedezésre váró 
– “csodát” kínál az utazó számára, melyek közül sok 
mellett talán csak elsuhanunk utazásaink során, és észre 
sem vesszük. Magyarország kulturális öröksége 
(múzeumok, természeti értékek, műemlékek, stb.) 
rengeteg érdekességgel szolgálhat, meglátogatásuk 
gazdagít, maradandó élményt nyújt. Érdemes hát 
felkerekedni! Erre invitál bennünket 2009-ben Magyar 
Turizmus Zrt. is a Kulturális Turizmus Éve keretében. A 
kulturális turisztikai kínálat öt téma köré rendeződik: 
 

Bor és gasztronómia 
Élő hagyományok 
Fesztiválok, kulturális rendezvények 
Friss: a XXI. század kultúrája  
Városlátogatás 
 

Az év folyamán kulturális rendezvények, könnyű- és 
komolyzenei koncertek, kiállítások várják a közönséget, és 
kiemelkedő szerepet kapnak a műemlékek, természeti 
értékek is. A Magyar Turizmus Zrt. 2009-ben 360 kulturális 
turisztikai csomagot kínál, a 63 kiemelt kulturális turisztikai 
rendezvény támogatására pedig 700 millió Ft áll majd 
rendelkezésre. 
 
Tolna megye az utazók körében főként természeti 
értékeiről, népi kultúrájáról, borkultúrájáról ismert. De 
hányan ismerik vajon a tolnai várakat, kastélyokat, 
gyógyfürdőket, a borutak kínálta kulturális lehetőségeket? 
Mindezekről kulturális turisztikai programajánlók, szállás-
katalógusok, a várak, kastélyok, gyógyfürdők ajánlatai 
tájékoztatják az érdeklődőket az interneten, az Utazás 
2009 Kiállításon február 26. és március 1. között, valamint 
információ kérhető egész évben a helyi turisztikai 
irodákban. 

„Képzelj! Alkoss! 
Újíts!” –  
a Kreativitás és 
Innováció  
Európai Éve 
 
Az EU cseh elnöksége és az 
Európai Bizottság 2009 ja-
nuárjában hivatalosan is elin-
dította a kreativitás és az 
innováció európai évét. Jel-
mondata  olvasható fent..  
A kezdeményezés célja rá-
mutatni a kreativitásnak és 
az innovációnak a gazdasági, 
társadalmi és egyéni jólét 
megteremtésében betöltött 
fontos szerepére. 
A kreativitás és innováció 
európai évének egyedi célki-
tűzései többek között annak 
tudatosítása, hogy a kreati-
vitásnak, az innovációnak és 
a vállalkozó szellemnek a 
személyes fejlődésben, a 
gazdasági növekedésben és 
foglalkoztatottságban milyen 
fontos szerep jut, különösen 
a fiatalok körében. 
A célok eléréséhez európai, 
országos, regionális és helyi 
szinten konferenciákat, ren-
dezvényeket és egyéb kez-
deményezéseket szerveznek 
a kreativitás és innovációs 
képesség fontosságával kap-
csolatos vitaindítás és figye-
lemfelkeltés céljából. 

 
 
TMÁMK HÍRLEVÉL – A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 11-13. II. emelet 211-es szoba – Tel./fax: 74/505-649 – E-mail: kulti@tmamk.hu) 
információs kiadványa megyei hálózaton belüli ingyenes terjesztésre. Megjelenik: a Tolna 
Megyei Önkormányzat támogatásával minden hó 30-áig, 400 példányban. Szerkesztik: a 
TMÁMK közművelődési munkatársai (Bajszné Kiss Magdolna, Czink Judit, Komjáthiné Horváth 
Ágnes, valamint Szentkirályi Krisztina).  Felelős szerkesztő és kiadó:  Dr. Say István igazgató. 

 


