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ÚJABB ÁTSZERVEZÉS?
 

Mire hírlevelünknek ez a száma megje-
lenik, akkorra a Tolna Megyei Önkor-
mányzat arra illetékes bizottságai és a 
Közgyűlés is vélhetően meghozták azt 
a döntésüket, amely intézményünkhöz 
újabb feladatokat csoportosít, aminek 
alapján az eddiginél is indokoltabb lesz 
az általános művelődési központi kate-
góriába sorolás, lévén, hogy a változás 
közoktatási többlet tevékenységgel bő-
víti funkciónkat. 
Eddigi ügyfeleink, partnereink ebből 
azonban semmit sem fognak érzékelni, 
a hozzánk csatlakozó Tanulási Képes-
séget Vizsgáló Szakértői Bizottság 
ugyanis teljes szakmai autonómia bir-
tokában kapcsolódik majd jelenlegi 
szervezetünkhöz. Ennek indoka jogi, 
szakmai igazgatási, az Egyesített 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézet 
létrehozásával egyidejűleg ugyanis a 
jelenlegi szervezeten belül szakmai 
összeférhetetlenségbe kerülne a fenti 
Bizottság. 
Intézményünknek a pedagógiai szak-
mai szolgáltatás terén szerzett korábbi 
tapasztalatai, illetve feladataink össze-
tett jellege alapján esett az ÁMK-ra a 
választás. 2009 júliusától tehát a leírt 
összefüggésben is többször találkoz-
hatnak majd a nevünkkel, és nyilván 
mindent elkövetünk, hogy az átszerve-
zés eredményeképp ügykörünkbe ke-
rülő gyermekek és szüleik színvonalas 
szolgáltatást kapjanak. És eközben mit 
sem változik közművelődési arculatunk. 

 

SZÉP SZAKMÁNK JÖVŐJÉÉRT… 
 

Ez évi munkatervünk hangsúlya átkerült a 
megyében működő szakemberek képzésé-
re, a helyi jövőkép alakításában játszott 
szerepük erősítésére. Ennek jegyében vá-
lik újra jelentőssé konferencia-szervező te-
vékenységünk, de közvetve ezt célozza a 
nemzetközi fesztiválrendezői funkciónk is. 
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 SZEMELVÉNYEK 2009-ES MUNKATERVÜNKBŐL  
 
Közművelődési nyilvántartó nyomtatvány 
(segédlet) készítése és terjesztése 
 
Megvizsgáljuk olyan egységesen használható 
nyomtatvány szerkesztésének és megyei honosí-
tásának lehetőségét, amelynek birtokában az 
érintett intézmények és szervezetek a 2009-es 
évtől úgy tarthatják nyilván tevékenységük leg-
fontosabb mutatóit és adatait, hogy azok alapján 
gyorsan és teljes alapossággal tudjanak már 
2010-től statisztikai adatokat szolgáltatni. A be-
vezetés megkezdéséig tanácsot adunk az intéz-
ményeknek a folyamatban lévő 2009-es tevé-
kenység mutatóinak átmeneti rögzítéséhez. (Ezt 
szolgálta a Hírlevelünk előző számában megje-
lent anyagunk.) Siker esetén pedig kísérletet 
teszünk majd a kiadás és terjesztés központi 
támogatással való fedezésére. 
 

 
 

Folyamatos közművelődési igazgatási és 
módszertani segítségnyújtás kistérségi tár-
sulásoknak, helyi települési és kisebbségi 
önkormányzatoknak, önkormányzati intéz-
ményeknek és civil szervezeteknek, műve-
lődési, kulturális szakembereknek, a kap-
csolódó társintézményi hálózatoknak 
 
Intézetünk szakmasegítő szolgáltatásokat nyújt a 
megyében kulturális tevékenységet végző kollé-
gáknak, települési vezetőknek, civil szerveze-
teknek. Az évek során kialakított kapcsolatok, 
rendszeres találkozások nyomán az adott kis-
térségben dolgozó kollégáink naprakész infor-
mációkkal bírnak a települések életéről, az ott 
történő eseményekről, tervekről, elképzelésekről. 
Ezek megvalósításához szükséges ismeretek át-
adását, fejlesztési tevékenységek segítését vé-
gezzük, önállóan és más szakmai szervezetek, 
testületek bevonásával. Míg az előző években 
főleg pályázataik benyújtásához kértek, és kap-
tak segítséget a települések, addig ma már több 
esetben az egész települést érintő innovációs 
tervek, illetve közművelődési alapdokumentumok 
kidolgozásába is bekapcsolódunk. Sajátos 2009-
es feladatunk lesz a költségvetési szervekről szó-
ló új jogszabály szerinti intézményi alapítóokirat-
frissítés, illetve -készítés segítése. 
 

 
 

Kistérségi Közkincs Kerekasztalok munká-
jának segítése 
 
Továbbra is közreműködünk részben közvetlen 
szervezéssel és bonyolítással, részben közvetett 

együttműködés formájában a működő kistérségi 
Közkincs Kerekasztalok munkacsoportjaival. Tö-
rekednünk kell arra, hogy a formálisan már vagy 
még nem működő Kerekasztalok kistérségeiben 
hasonló formációban szakmai együttműködés ke-
reteit teremtsük meg. Együttműködésünkben fo-
kozott jelentőséget kapnak a már működő kis-
térségi múzeumi-közművelődési referensek. 
 

 
 

Közművelődési szakemberek képzése 
 
A 2008-ban megkezdett és sikeresnek bizonyult 
módon Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel 
együttműködve az év során biztosítjuk legalább 
14-15 fő Tolna megyei kolléga (eddigi vég-
zettségének megfelelően) felsőfokú vagy közép-
fokú OKJ-s közművelődési végzettségszerzését. 
Ehhez koordináljuk az elméleti képzés alkalmait, 
gondoskodunk a megfelelő és előírt gyakorlat 
megszerezhetőségéről. A végzettség megszer-
zését követően lehetőség szerint folyamatosan 
ön-továbbképző csoporttá fejlesztjük az érdek-
lődőket. 

 
 

Közösségi kulturális stratégia Tolna me-
gyei fejlesztő műhelye 
 
A 2008 során kiválasztódott településeken foly-
tatni kell a szükséges kutatásokat és vizsgá-
lódásokat a helyi kultúrtörténet, kulturális köz-
kincs feltárására, a demográfiai, a társadalmi és 
gazdasági esélyek elemzésére. 2009 első felében 
el kell készülniük a vonatkozó SWOT-analízi-
seknek, ezekre koncepciót kell építeni, amelynek 
cél-rendszeréből közösségi kulturális stratégiát 
kell megfogalmazni az abból következő cselek-
vési tervvel együtt. Az írásos anyagoknak le-
hetőleg az év első felében el kell készülniük. Ahol 
ez szükséges és lehetséges, ott párhuzamos 
mellékletként elkészíthetőek a település egyéb 
írásos közművelődési dokumentumai is. 
 

 
 

Módszertani börzék szervezése 
 
Fel kell térképezni annak lehetőségét, hogy az 
egyes kistelepüléseken egyedien szakmai, fi-
gyelemre méltó módszertani megoldásokat az 
érintett szakemberek egymásnak és további 
érdeklődőknek e célra szervezett alkalmakon 
bemutathassák, azok máshol való adaptálásához 
segítséget, tanácsot adjanak. Ilyen jellegű 
börzék helyszínéül célszerű a bemutatott 
példaanyagban szereplő települést választani. 
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 ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIÁNK  
 

STRATÉGIAI TERVEZÉS A KÖZMŰVELŐDÉSBEN  – 
DIVAT VAGY SZÜKSÉGSZERŰSÉG? 

 
Időpont: 2009. március 26-27. 
Helyszín: Szekszárd, Megyeháza 

Díszterme, Béla király tér 1. 
A résztvevők köre: 
- megyei, fővárosi közművelődési intézetek 

munkatársai 
- kistérségek közművelődési referensek 
- polgármesteri hivatalok közművelődési 

szakemberei 
- művelődési házak, általános művelődési 

központok, faluházak, teleházak 
közművelődéssel foglalkozó szakemberei 

- civil művelődési szervezetek (egyesületek, 
alapítványok, szövetségek) munkatársai 

- önkormányzati testületek közművelődéssel 
foglalkozó szakemberei, országgyűlési 
képviselők  

- főiskolai/egyetemi hallgatók 
(művelődésszervező szak ill. orientáció) 

- OKJ közművelődési szakemberképzés/ 
kecskeméti csoport  

A konferencia programja 
március 26., csütörtök 
9:30 – 9:45 Megnyitó 
 A konferenciát megnyitja: Dr. Puskás 
Imre, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke 
9:45 – 10:35  
A válság szorításában - humán 
stratégia készítés hazánkban és a 
világban 
Előadó: Dr. Poór József professzor, Pécsi 
Tudományegyetem KTK 
10:35 – 11:00 
A Dél-Dunántúli Régió Humán 
Közszolgáltatások Programja – A 
kulturális és szabadidős szolgáltatások 
fejlesztése 
Előadó: Baksa János tervező menedzser, 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács  
11:00 – 11:30 
Stratégiai tervezés a közművelődésben 
– Az OKM Közművelődési stratégiája 
2007-2013 
Előadó: Dr. Szurmainé Silkó Mária 
főosztályvezető, OKM Közművelődési 
Főosztály 

11:30 – 12:15 Szünet, büféebéd 
12:15 – 12:45 Civil szervezetek 
közművelődési szerepkörben - 
Közösségfejlesztés és közművelődés 
Előadó: Mészáros Zsuzsa titkár, 
közösségfejlesztő, Közösségfejlesztők 
Egyesülete  
12:45 – 13:15  
Települési, térségi közművelődési 
stratégiák áttekintő elemzése 
Előadó: Brachinger Tamás adjunktus, Eötvös 
József Főiskola, Baja 
13:15 – 14:30 
A helyzetelemzéstől a cselekvési 
programig 
Kistérségi, városi, intézményi/szervezeti 
közművelődési stratégiák bemutatása 
- Paksi kistérség közművelődési stratégiája 
Ismerteti: Bodó Katalin, kistérségi 
közművelődési referens 
- Civil művelődési szervezet stratégiája – 
Teleház, Bükkösd 
Ismerteti: Volcsányi Gábor elnök 
- Mórahalom város közművelődési 
stratégiája  
Kovács Csilla közművelődési referens 
- Komló város közművelődési stratégiája 
Ismerteti: Horváth Éva igazgató, Közösségek 
Háza 
15:00 – 17:00 szabadidős program – 
Történelmi-irodalmi séta Szekszárdon 
2009. március 27., péntek 
9:00 – 12:00 Készítsünk közművelődési 
stratégiát! 
Műhelymunka (Helyszíne: Tolna Megyei 
Önkormányzati Hivatal, 106. terem) 
 

Az Európai Unióba lépésünkkel Magyarországon is elő-
térbe került az uniós tervezési rendszerrel harmonizáló 
stratégiai gondolkodás. A szakágazatonkénti, illetve 
térségi stratégiák kidolgozása, megléte ma már az 
uniós forrásokra alapozott pályázatokon való részvétel-
nek elengedhetetlen feltétele. A közművelődésben a 
stratégiai tervezésnek viszont nincsenek hagyományai. 
A közművelődési stratégiai szemlélet tartalmának 
kibontásával, a stratégiai tervezés módszertanának 
bemutatásával a közművelődés helyi szinteken való 
komplex és távlatos fejlesztésének végiggondolásához 
kívánunk információkat, ötleteket adni. 



 6 

  SZEMELVÉNYEK 2008-AS BESZÁMOLÓNKBÓL  
 
A 2008. évi működés során tevékenységünket minden 
korábbinál tudatosabban a falvak és a kisvárosok felé 
fordítottuk. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre 
is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak.  
Így főleg vidéki helyszíneken kerültek megrendezésre 
a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” 
Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője (Vár-
domb, Kisszékely) és a gála is (Alsónyék), a Liszt 
Ferenc Kórustalálkozó (Tamási), a Filharmónia Ifjúsági 
Hangversenysorozat előadásai (Dombóvár, Bonyhád, 
Bátaszék, Szekszárd, Paks, Madocsa – helyette ősztől 
Tolna –, Dunaföldvár, Simontornya, Tamási, Hőgyész, 
Gyönk), az Ifjú Tudor Tanulmányi Verseny fordulói és 
előadásai.  
Az év során komolyzenei, bábszínházi és népművészeti 
programok tájoltatása is megvalósult. Ezekre összesen 
9 településen került sor a Szekszárdi Kamarazenekar, 
a sióagárdi Fecske Bábcsoport, a Szekszárdi Gitár Ze-
nekar, illetve a Csurgó Zenekar kíséretében a tamási 
Pántlika Néptáncegyüttes Rügyecske Csoportjának 
közreműködésével (Pári, Koppányszántó, Báta, Sza-
kály, Dalmand, Kisvejke, Felsőnána, Gyulaj, Sárpilis). A 
dombóvári múzeummal együttműködve ugyancsak 
hosszabb útra indult a kaposmenti fehérhímzésekből 
összeállított népművészeti és ismeretterjesztő kiállítás 
(Madocsa, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd és Szakcs). 
Folytattuk annak a hagyománynak az erősítését is, 
hogy kulturális indíttatású ünnepi alkalmakhoz kap-
csolt megyei rendezvényekkel is színesítettük a helyi 
programok sorát. A Reneszánsz Év nyitóját is jelentő 
Magyar Kultúra Napján Dunaföldvár jutott rangos 
eseményhez. Intézményünk rendezvénysorozattal ün-
nepelte az „Anyanyelvek 8. Nemzetközi Napját” is, 
2008. február 21-én. A három anyanyelven zajló 
kulturális előadásoknak, könyvbemutatónak célja az 
volt, hogy felhívja a figyelmet a nyelvek egyen-
rangúságára és önmagában való értékére (Döbrö-
közön, Tamásiban és Nagymányokon). “A művelődés 
hete – tanulás ünnepe” rendezvénysorozat keretében 
ÖRÖMTELI, ÖNFEJLESZTŐ TANULÁS címmel tartott 
előadást felnőtteknek a tanulásmódszertan-tanár.  
Kiemelkedő jelentőségű volt a Duna Menti Folk-
lórfesztivál keretében intézményünk főrendezői sze-
repével bonyolított „Falvak Napjai” autentikus folklór 
programsor. A közel egy hetet átfogó fesztivál 
szervezésébe bekapcsolódott települések: Madocsa, 
Alsónyék, Nagymányok és Sióagárd hagyományőrző 
múltjuknak, szervezési gyakorlottságuknak és könnyen 
motiválható önkénteseiknek köszönhetően hozták a 
tőlük elvárt minőséget, sajátos vonzerejüknek köszön-
hetően többszázan látogatták fesztiválprogramjaikat.  
2009-ben a helyi, települési döntéshozatalt és az 
intézményi, illetve civil tevékenységet is segíteni képes 
információs tevékenységünk megerősödött. Az adat-
gyűjtés és adatfeldolgozás, a személyes szakmai 
kontaktus mellett fontos szerep jutott a nyomtatott és 
elektronikus anyagoknak. 
A határidő lejárta előtt részletes adatsort szolgál-
tattunk a kulturális tárca és a KSH számára. A 
kulturális statisztikai adatok összesítése után az előző 
évhez hasonlóan elkészítettünk összehasonlító elem-

zéseket is. Ennek ismeretében szakmai segítő tevé-
kenységünket tervszerűen tudtuk a hátrányos helyzetű 
településekre fordítani. A statisztikát előkészítő és 
feldolgozó tevékenységünk 89 település 246 adat-
szolgáltató szervezetére, intézményére terjedt ki.  
A hagyományoknak megfelelően az év végére 
megjelent a megyei kulturális rendezvénynaptár. 
Számos aktuális információval bővítettük intézményi 
honlapunk kulturális oldalait, ahol a kulturális intézet 
oldalain minden eddiginél gazdagabb, áttekinthetőbb 
kulturális adatokat és híreket, térségi tájékoztatást 
kaphatnak a domain látogatói. 
A két nyári hónap kivételével havonta megjelentettük 
12 oldalon plusz színes borítóval, figyelemfelkeltő 
formában és szerkesztéssel átlag 500 példányban 
hírlevelünk második évfolyamának tíz számát. 
Terveinknek megfelelően megkezdtük az új Tolna 
Megyei Kulturális Kézikönyv összeállítását is. Elvé-
geztük a minden korábbinál bővebb adatgyűjtést a 
megye valamennyi településén, illetve a begyűjtött 
adatok rendszerezését. A szerkesztés közben derült rá 
fény, hogy az NKA csökkentett kiadványozási támo-
gatása nem teszi lehetővé a Hírlevéllel párhuzamosan 
már 2008-ban a nyomdai kiadást is, ezért a digitális 
rögzítésre koncentráltunk, és a nyomtatásra is 
alkalmas települési oldalak folyamatosan kerültek-
kerülnek fel a honlapunkra. 
Az öntevékeny művészeti tevékenységek segítése 
munkánk fontos részét képezte, a különböző mű-
vészeti ágakban a megyében működő előadók, alkotók 
számára bemutatkozási lehetőségeket biztosítottunk 
(pl. kórusok), egyes művészeti ágakban  biztosítottuk 
az országos versenyekre történő továbbjutás lehe-
tőségét (pl. népdaléneklés, népzene, bábozás, képző- 
és iparművészet). A minőségi színvonal garantálása és 
fejlesztése érdekében került sor közösen szervezett 
szakmai zsűriztetésre, ahhoz kapcsolódó kiállításra és 
találkozóra. Kiemelkedő esemény volt a Népi Ékszer 
Konferencia és Kiállítás az év nyarán Szekszárdon. 
Népművészeink hagyományosan bemutatkoztak a 
Budai Várban és Pécsett is. Az évet sajátosan meg-
határozó öntevékeny művészeti rendezvény a XX. 
Amator Artium Képző- és Iparművészeti Tárlat Tolna 
megyei kiállítása volt.  
A hálózati szakmai segítő tevékenységünk fontos 
eleme volt az ismeretterjesztési területen végzett 
munkánk. Ennek egyik alapját a már említett Ifjú 
Tudor Tanulmányi Verseny képezte, mely közép-
iskolások számára szervezett felmenő rendszerű vetél-
kedő. A két éven átívelő verseny 2007-2008-es 
sorozatának 4. fordulója 2008 májusában zárult, ezt 
követően pedig ősztől a megye számos településének 
kulturális és oktatási intézményeiben, népfőiskoláin 
zajlott-zajlik. Az év folyamán ismeretterjesztő és 
kultúraközvetítő tevékenységünk sajátos színfoltja lett 
az NKA-támogatásból megvalósuló Szentkuthy-cente-
nárium 2008-ban megkezdett programsora. A már 
említett Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat 
keretében tizenegy helyszínen 36 előadásra került sor, 
összességében közel 9.600 fő koncertlátogató fiatal 
részvételével.  



 7

  HÍREINK & PROGRAMJAINK & HÍREINK   
 

IFJÚ TUDOR VERSENY 
 
Olvasóink e lap hasábjain folya-
matosan nyomon követhették 
intézményünk egyik fontos te-
hetségkutató, tehetséggondozó 
rendezvénysorozatát, az „Ifjú 
Tudor” tanulmányi versenyt. Ez 
a vetélkedő jelentősen eltér a 
megszokott tanulmányi verse-
nyektől, más formában, újszerű 
pedagógiai módszerekkel ösz-
tönzi és készíti fel a közép-
iskolás diákokat előadások ösz-
szeállítására és bemutatására. 
A több fordulóból álló meg-
mérettetés során szakemberek-
től kapnak segítséget ahhoz, 
hogy szerepléseik megfelelje-
nek mindazon elvárásoknak, 
melyek a jól felépített, meg-
szerkesztett és prezentált elő-
adás ismérvei.  
A téli és tavaszi hónapokban 
zajlik a verseny utolsó fordu-
lója, melynek során a felké-
szített diákok bemutatkoznak 
megyénk számos településén, 
iskolákban, nyugdíjas klubok-
ban, művelődési házakban, 
könyvtárakban, népfőiskolákon. 
A változatos összetételű közön-
ség előtt megtartott előadások 
alkalmával komoly rutint sze-
reznek a résztvevők, melyet to-
vábbi tanulmányaik, munkájuk 
során is felhasználhatnak. Az 
elmúlt hónapokban sok telepü-
lésen élvezhették a 3 fős 
csapatok előadásait, a községek 
közül többek között Gyönk, 
Dunaszentgyörgy, Dunakömlőd, 
Uzd, Pincehely, Nagykónyi, 
Pusztahencse, Tengelic, Bikács 
kapcsolódott be a sorozatba, a 
városok lakossága Pakson, Si-
montornyán, Tamásiban, Tol-
nán, Dombóváron, Bonyhádon, 
Szekszárdon hallhatta az isme-
retterjesztő előadásokat. A for-
duló április közepén zárul, és a 
szereplések eredményének ösz-
szesítése után kialakul a végső 
sorrend, amelyről a győztesek a 
ballagásokon értesülhetnek. 

 X. JUBILEUMI  
LISZT FERENC 

KÓRUSTALÁLKOZÓ 
 
A Tolna Megyei Általános Mű-
velődési Központ szervezésében 
az idei évben kerül sor a X. 
Jubileumi Tolna Megyei 
Liszt Ferenc Kórustalálkozó 
megrendezésére.  
Az elmúlt években erre az ese-
ményre az év első hónapjaiban 
került sor, s a találkozót intéz-
ményünk minden évben pályá-
zati forrásokból tudta megvaló-
sítani, reményeink szerint így 
lesz ez az idei évben is.  
A mostani pályázati kiírás azon-
ban csak a májustól október 
végéig lebonyolított rendezvé-
nyeket támogatja.  
Mivel májusban kerül sor Bá-
taszéken a hagyományos Bár-
dos Fesztiválra, így ebben a 
hónapban nem célszerű még 
egy hasonló jellegű rendezvény 
beiktatása.  
A nyári hónapokban már a 
legtöbb kórusnál szünetelnek a 
próbák, így több kórusvezetővel 
és zsűritaggal egyeztetve, az ő 
tanácsuk alapján előrelátható-
lag a találkozóra október köze-
pén kerül sor. Az őszi újrakez-
dés után, így még lesz idő a 
felkészülésre.  
A pontos időpont és helyszín 
egyeztetése jelenleg folyik, így 
arról a jövőben kapnak tájé-
koztatást a kórusvezetők. 
Bízunk benne, hogy az időpont 
megváltoztatása nem okoz za-
vart a kórusok életében, és 
ősszel számíthatunk azokra az 
együttesekre, akik az elmúlt tíz 
év során majd minden találko-
zón részt vettek és olyan kóru-
sok jelentkezésére is, akik ezen 
a jubileumon csatlakoznak az 
évente megrendezett megyei 
fesztiválhoz.  
A rendezvény előkészítéséről és 
majdani bonyolításáról pontos 
információ kérhető Czink Judit-
tól (20/851-4334). 

„CINEGE MADÁR” 
NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
 
Intézményünk 2009-ben is foly-
tatja a Cinege Madár Népdal-
éneklési Versenyt. 
Ebben az évben új bonyolítási 
rendszert próbálunk ki. Az elő-
adók énekes produkcióira és a 
zsűrivel való konzultációra az 
egyes alkalmak délelőttjeit fog-
juk fordítani. A délután fo-
lyamán a meghívott szakem-
berek egyike a felkészítő taná-
rok, csoportvezetők számára 
tart majd módszertani előadást, 
amelynek témája: „A hangzó-
anyagokról történő tanulás 
módszerei felnőtteknél és gyer-
mekeknél”. Közben a fiatal nép-
zenészek és népdalénekesek 
számára csoportbontásban a 
másik két szakember a gyakor-
latban, játékos formában 
mutatja be a népdaltanulás 
módszereit. A jelentkezők terü-
leti megoszlása és száma alap-
ján három térségben, illetve ot-
tani településen szervezzük 
meg a tervezett alkalmakat. A 
helyszínek: a megye nyugati 
részén Nagykónyi, az északke-
leti részén Madocsa, a délkeleti 
részén pedig Alsónyék. 
A népdaléneklési verseny ha-
gyományos gálaműsorára a Du-
na Menti Folklórfesztivál kereté-
ben fog sor kerülni július 16-án, 
csütörtökön ugyancsak Alsó-
nyéken. 
A felkért szakemberek: dr. Ju-
hász Katalin etnográfus-népdal-
énekes, Fábián Éva népdaléne-
kes, valamint Szabó Zoltán et-
nográfus-népzenész. 
A versenyen Tolna megyében 
lakó vagy tanuló, illetve dolgozó 
személyek és (legalább 6 fős) 
csoportjaik vehetnek részt. Kü-
lön versenyeznek a gyermekek-
fiatalok, illetve a felnőttek. 
A verseny előkészítéséről és 
majdani bonyolításáról pontos 
információ kérhető Komjáthiné 
Ágitól (20/946-5617). 
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 HÉTKÖZNAPI PRAKTIKUM   
 

A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Kuratóriuma 
 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
2009. évre 

 
A pályázat célja olyan hagyományos közművelődési 
tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság 
kulturális alap-ismereteinek a bővítését szolgálják.  
Pályázni lehet: 

• művészeti és közművelődési programok megvalósítására,  
• a kultúra területén tevékenykedő szervezetek, alkotó-

csoportok működésének támogatására,  
• ismeretterjesztő előadás-sorozattal, amely hozzájárul a 

tele-pülés helytörténetének, kulturális értékeinek a be-
mutatásához,  

• a humán műveltség, a művészettörténet, a zenekultúra, 
az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a meg-
ismertetésére.  

A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek, egyesületek, 
alapítványok, könyvtárak, faluházak és művelődési intézmények. 
Határon túli civil szervezetek csak magyarországi partner 
szervezetekkel együtt pályázhatnak. 
Nem pályázhatnak olyan szervezetek, amelyek az MSzÁ-tól 
korábban kapott támogatással még nem számoltak el, 
függetlenül attól, hogy a pályázat megvalósítási határideje lejárt-
e vagy sem.  
Információ: a www.vigado.hu honlapon. 
 

 
 

A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
 

PÁLYÁZATOT HIRDET 
 

népi gyermekjátékok készítésére, valamint régi játékok 
gyűjtésére. 
A pályázat célja: Gyermekeink ismerjék meg szüleik, nagyszüleik 
játékait, az adott tájegységre jellemző népviseletet, fedezzék fel 
a játékkészítés örömét, szépségét.  
Kategóriák:  - régi játékok gyűjtése 

- népi gyermekjátékok készítése 
Egy tanuló több játékot is gyűjthet és/vagy készíthet, de az 
egyes pályamunkákhoz külön nevezési lapot töltsön ki. 
Beküldési határidő:  2009. május 10. 
Cím: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Andrásné Marton Zsuzsa 
múzeumpedagógus, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.  

 
 
TMÁMK HÍRLEVÉL – a Tolna Megyei Általános 
Művelődési Központ információs kiadványa a megyei 
hálózaton belüli ingyenes terjesztés céljából. Megjelenik: 
a Tolna Megyei Önkormányzat támogatásával minden 
hónap 30-áig, 400 példányban. Szerkesztik az intézmény 
munkatársai.  Felelős kiadó: dr. Say István igazgató. 
 

 
TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
ÁLTALÁNOS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA 
 

Székhely: 
7100 SZEKSZÁRD 
Szent István tér 11-13. 
II. emelet 211-es szoba 
Telefon/fax: 74/505-649 
E-mail: kulti@tmamk.hu 
Honlap: www.tmamk.hu 
Postai cím: 7101 Szekszárd, Pf. 125 
 

KÖZMŰVELŐDÉSI 
MUNKATÁRSAK: 
 

DR. SAY ISTVÁN 
igazgató 
Telefon: 74/505-651 
Mobil: 20/549-2154 
E-mail: sisti@tmamk.hu 
(Paksi kistérség) 
 

BAJSZNÉ KISS MAGDOLNA 
igazgatóhelyettes 
(TIOK-referens) 
Telefon: 74/505-649 
Mobil: 30/530-3657 
E-mail: bajszkm@tmamk.hu 
(Szekszárdi kistérség) 
 

CZINK JUDIT 
közművelődési főtanácsos 
Mobil: 20/851-4334  
E-mail: czinkjudit@tmamk.hu 
(Tamási kistérség) 
 

KOMJÁTHINÉ HORVÁTH ÁGNES 
közművelődési főtanácsos 
Telefon: 74/505-649 
Mobil: 20/946-5617 
E-mail: komi@tmamk.hu 
(Bonyhádi kistérség) 
 

SZENTKIRÁLYI KRISZTINA 
közművelődési tanácsos 
Mobil: 20/265-7144 
E-mail: szentkiralyi@tmamk.hu 
(Dombóvári kistérség) 
 

Területi irodák: 
a) 7200 DOMBÓVÁR,  
Bezerédj u. 14. 
(Szentkirályi Krisztina) 
b) 7090 TAMÁSI,  
Nyírfa sor 15. 
(Czink Judit) 
c) 7100 SZEKSZÁRD 
Szent István tér 10. 
(Babits Mihály Művelődési Ház, bejárat  
a fasori sétány felől, 
a színházi főbejárattól jobbra) 
 

DIÁKSPORT MUNKATÁRS: 
 

FÖLDESI GYULA 
diáksport főtanácsos 
(megyei titkár) 
Mobil: 20/463-1401 
E-mail: gyuszi60@tmamk.hu 
 

Diáksport Iroda: 
7100 SZEKSZÁRD 
Szent István tér 11-13. 
II. emelet 210-es szoba 
Telefon/fax: 74/505-661 
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