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A Pollack Mihály tervei alapján 1836 -ban épült műemlék Vármegyeháza Szekszárdon  

 

TOLNA MEGYE 1000 ÉVES 
 

A Szent István király által 1009. 
augusztus 23-án kiadott, a Pécsi 
Püspökséget megalapító és a hatá-
rait megállapító oklevélben találunk 
először írásos feljegyzést Tolna me-
gyéről. 
Azaz ebben az esztendőben nem-
csak a Pécsi Egyházmegye ünnepli 
a milleniumát, hanem ezeréves 
születésnapját üli megyénk is. 
Ebből az alkalomból április 24-i
közgyűlésén a Tolna Megyei Önkor-
mányzat állásfoglalást fogadott el 
és terjesztett fel a Kormányhoz, 
amelyben az ezeréves magyar 
vármegyék közigazgatási és intéz-
ményi, hatásköri és anyagi meg-
erősítését sürgette. 
Ennél is fontosabb azonban, hogy a 
Megyei Önkormányzat méltó mó-
don kívánja megünnepelni ezt a 
rendkívüli évfordulót, és ennek 
szellemében nagyszabású rendez-
vénysorozatot bonyolít 2009 nya-
rán és kora őszén. 
Hét különféle kezdeményezés meg-
hirdetése is e szándékot szolgálja. 
A tervezett sorozat a megye min-
den korosztályát és minden lakóját 
megcélozza és mozgósítani igyek-
szik ebből az alkalomból. (A részle-
teket a 2. oldalon olvashatják.) { 

 

A FOLKLÓRFESZTIVÁL ELÉ 
 

2009-ben intézményünk vállalta magára a 
Duna Menti Folklórfesztivál főrendezői sze-
repét. A rangos nagyrendezvény sorban 
tizenhetedik eseménysorát július 14-e és 
19-e között a Duna két oldalán bonyolítjuk 
tucatnyi településen. A kiemelt nemzetközi 
programról e számunkban is szólunk. 
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¬AZ EZERÉVES TOLNA MEGYE JEGYÉBEN¬ 
 
1.A megye zászlajának 
adományozása 
 
Dr. Puskás Imre,  
a Közgyűlés elnöke  
Tolna megye 
önkormányzatainak  
a települések  
jelentősebb eseményein, 
ünnepi keretek között 
nyújtja át a megye zászlaját 
a polgármesternek. 
 
 
2. Köztéri műalkotás 
készítése  
 
Az 1000 éves Tolna megye 
témájában köztéri műalkotás 
elkészítésére ír ki pályázatot 
a Tolna Megyei 
Önkormányzat.  
A műalkotásra vonatkozó 
terveket egy szakmai szűri 
értékeli, és ennek 
figyelembevételével hirdet 
eredményt a Közgyűlés 
elnöke.  
A köztéri szobrot 2009 őszén 
állítja fel a Megyei 
Önkormányzat a 
Vármegyeháza kertjében. 
 
 
3. Jótékony célú 
borárverés 
 
A köztéri műalkotás 
elkészítéséhez 
adománygyűjtő borárverést 
szervez a Tolna Megyei 
Önkormányzat 2009. május 
16-án este a Vármegyeháza 
dísztermében a megye híres 
borászainak és jelentősebb 
vállalkozásainak 
részvételével.  
A műsor háziasszonya 
Borbás Mária televíziós 
műsorvezető.  

A borárverésen összegyűlt 
adományok képezik a 
műalkotásra vonatkozó 
pályázat anyagi hátterét.  
 
 
4. „Az én településem” 
(Mutasd meg településed 
értékeit) 
 
Játék Tolna megye általános 
és középiskolásai részére.  
Az eseménysorozat kapcsán 
a Megyei Önkormányzat 
szeretné az általános és 
középiskolások által készített 
filmekkel, fotósorozatokkal 
az interneten keresztül 
megismertetni megyénk 
településeinek értékeit.  
Két kategóriában lehet 
pályázni:  
1. FILM,  
2. FOTÓ.  

• Egy max. 1 perces 
film, amit a YouTube-
ra kell feltölteni, május 
15-ig.  
A kapott link 
elküldendő  
a kabinet@ 
tolnamegye.hu  címre. 

• Egy max. 5 fotóból 
álló fotósorozat 
elkészítése.  
Beküldendő  
a kabinet@ 
tolnamegye.hu  címre. 

Kategóriák 
Film:  
Diák 1. (15 éves korig) 
Diák 2. (15-19 éves korig) 
Fotó: 
Diák 1. (15 éves korig) 
Diák 2. (15-19 éves korig) 
A játék menete 
A játék kiírása: 
2009. április 15. 
Beküldési határidő: 2009. 
május 15. 

Megtekintés, zsűrizés 
Filmesek és fotós 
szakemberek bevonásával. 
A zsűri tagjai az interneten 
keresztül is megtekinthetik a 
filmeket, fotósorozatokat. 
Nyeremények 
A kategóriák első három 
helyezettje MP4 lejátszót 
nyer. 
Eredményhirdetés 
2009. május 20. 16 óra. 
Élő, online televíziós 
közvetítés (www.pixeltv.hu) 
 
 
5. 1000 híres ember 
Tolna megyéből 
 
Az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár gondozásában 
megjelenő könyv megyénk 
1000 ismert közéleti 
szereplőjének bemutatására 
vállalkozik. 
 
 
6. Helytörténeti sorozat  
a Megyei Naplóban 
 
Dr. Töttős Gábor 
helytörténész 
szerkesztésében a Megyei 
Önkormányzat a Megyei 
Naplón keresztül szeretné 
megismertetni a megye 
történelmének fontosabb 
állomásaival Tolna megye 
polgárait. 
 
 
7. Megyenap és 
kísérőrendezvénye 
 
Idén Simontornya  
és Fadd-Dombori ad 
helyszínt a megyenapi 
programoknak, amelyek 
középpontjában az 1000 
éves évforduló áll.
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¬  MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI TÁMOGATÁS ¬ 
 

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 
MŰVELŐDÉSI ÉS KISEBBSÉGI 

BIZOTTSÁGA 2009. ÉVI PÁLYÁZATÁNAK 
NEM HIVATALOS EREDMÉNYEI 

 

1. Helyi közösségi kulturális stratégia készítéséhez  
75-75 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bátaszék város 
b) Bogyiszló község 
c) Bölcske község 
d) Cikó község 
e) Dombóvári kistérség 
f) Felsőnána község 
g) Kajdacs község 
h) Nagykónyi község 
i) Nagyvejke község 
j) Nagyszékely község 
k) Pincehely nagyközség 
l) Pusztahencse község 
m) Sárszentlőrinc község 
n) Szálka község 
o) Uzd településrész 
p) Regöly község (közkincsleltár készítéséhez) 
 
2. A Duna Menti Folklórfesztivál lebonyolításához 
200-200 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Alsónyék község 
b) Bogyiszló község 
c) Madocsa község 
d) Nagymányok nagyközség 
e) Sióagárd község 
f) Szekszárd város, Babits Művelődési Ház 
100-100 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Alsónyéki Népi Hagyományőrző Alapítvány 
b) Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 
c) Madocsai Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
d) Nagymányoki Glück auf! Egyesület 
e) Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület 
f) Tolna Megyei Népművészeti Egyesület 
80-80 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bogyiszlói Hagyományőrző Együttes 
b) Csurgó Zenekar Sarenac Egyesület 
40 ezer forint támogatást kapott:  
Hőgyészi Favirág Zenekar 
30 ezer forint támogatást kapott:  
Fecske Bábcsoport 
 
3. A helyi hagyományok őrzésére, ápolására 
30-30 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bátai Sárköz Néptánc Együttes 
b) Bonyhádi Székely Kör 
c) Bonyhádi Székely Szövő Szakkör 
d) Bonyhádi Szövő Szakkör 
e) Bonyhádi Vörösmarty ÁMK (táncházak) 
f) Decsi Romákért Egyesület 
g) Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület 
h) Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány 
i) Hőgyészi Német Nemzetiségi Egyesület 
j) Hőgyészi Székely Kör 
k) Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat 

l) Kaposszekcsői Hímző Szakkör 
m) Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület 
n) Kisdorogért Egyesület 
o) Kölesdi Közéleti Egyesület Zönge Népdalköre 
p) Kranzlein Néptánc Egyesület 
r) Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar 
s) Pálfai Teleház Egyesület 
t) Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület 
u) Sárpilisi Gerlice madár Hagyományőrző 
 Néptánc Egyesület 
v) Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület 
z) Varsádért Ifjúsági Klub (néptánc csoportja) 
 
4. Falunapokra, községi nagyrendezvényekre 
40-40 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Gyönki Művelődési Ház 
b) Györköny község 
c) Iregszemcse község 
30-30 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bogyiszló község 
b) Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület 
c) Döbröközi Hagyományőrző Alapítvány 
d) Fácánkert község 
e) Felsőnána község 
f) Györkönyi Hagyományőrző Egyesület 
g) Hőgyész Nagyközség 
h) Izményi Székely Népi Együttes 
i) Kajdacs község 
j) Kölesd község 
k) Miszláért Együtt Egyesület 
l) Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc ÁMK 
m) Pincehelyért Egyesület 
n) Szakcs község 
o) Váralja község 
p) Várongért Egyesület 
r) Závodi Váradi Antal Értékmentő Egyesület 
 
5. Városok nagyrendezvényeire 
50 ezer forint támogatást kapott: 
Simontornyai Színházi Napok Kkh. Társaság 
40-40 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár 
b) Dombóvári Művelődési Ház Kht. 
c) Paksi Közművelődésért Kht. 
d) Tamási Városi Művelődési Központ 
30-30 ezer forint támogatást kaptak: 
a) Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata 
b) Bonyhádi Vörösmarty Mihály ÁMK 
c) Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes  
d) Szekszárdi Gitár Egyesület 
 
6. Megyei, országos és nemzetközi rendezvényekre 
60 ezer forint támogatást kapott: 
Bukovinai találkozások fesztiválja 
50 ezer forint támogatást kapott: 
Szekszárdi Országos Roma Nap 
40 ezer forint támogatást kapott: 
Megyei gyermekrajz pályázat és kiállítás 
 
(Hivatalos értesítést küld, és támogatási szerződést köt 
az érintettekkel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal) 
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¬ MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI HÍREK ¬ 
 

TOLNA MEGYEI AMATŐR 
MŰVÉSZEK MUNKÁI AZ ORSZÁGOS 

"ESSZENCIA" TÁRLATON  
 

Országszerte lezajlott az amatőr 
képző-és iparművészek munkáinak 
teret adó megyei kiállítások 
megszervezése. Tolna megyében 2008 
októberében rendezte meg 
intézményünk e hagyománnyal 
rendelkező verniszázst. 
A négytagú zsűri (Baki Péter, Bálványos 
Huba, Dóri Éva és Nyíredi Judit) 12 alkotó - 
köztük egy alkotócsoport - munkáit 
javasolta a 2009. május elején rendezendő 
Esszencia Tárlatra, melyet szintén 
szakvéleményezés előzött meg, és csak a 
legjobbnak, legeredetibbnek tartott 
műveket láthatja az országos tárlat 
közönsége.  

Ideje és helye: 
május 8-án, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum - Vajdahunyadvárban. 
 

Tolna megyéből a tárlaton kiállító művészek: 
 

Bazsa Imre  
Gyenis István  

Gyulainé Nagy Márta  
Juhász Ildikó 
Király Zsófia  
Freund Antal  

Németh István 
 

Szívből gratulálunk a kiállítóknak,  
és minden Tolna megyei érdeklődőt  

várunk a kiállításmegnyitóra! 
 

A tárlat megtekinthető:  
2008. május 8 - június 2-ig. 

 
 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY 
A Tolna Megyei Önkormányzat Általános Művelődési 
Központja által meghirdetett  
 

Cinegemadár Népdaléneklési Verseny 
 

2009. évi felhívására 28 településről jelentkeztek népdalt 
szerető csoportok és egyéni előadók. A résztvevők főként 
az általános iskolai tanulók közül kerülnek ki, de a 
megyében működő felnőtt népdalkörök közül is többen 
jelen lesznek a versenyen. 
Az elődöntőkre Nagykónyiban és Madocsán kerül sor a 
következő időpontokban: 

2009. május 16-án 
Nagykónyiban, a  Művelődési Házban 

délelőtt 10 órától, 
2009. május 23-án 

Madocsán, a Művelődési Házban 
délelőtt 10 órától. 

A délelőtti bemutatókat és értékeléseket követően, a 
felkészítő tanárok továbbképzésen vehetnek részt, mindkét 
helyszínen. Dr. Juhász Katalin etnográfus népdalénekes A 
hangzóanyagokról történő daltanulás módszerei 
felnőtteknél és gyerekeknél címmel tart előadást. A 
gyerekek részére eközben Fábián Éva népdalénekes és 
Szabó Zoltán etnográfus és népzenész csoportbontásban 
játékos, dalos, hangszeres foglalkozást vezet. 

SIKERESEN LEZAJLOTT 
A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS 

KONFERENCIÁJA 
 

A Szekszárdon, március 26-án, 
27-én rendezett „Stratégiai ter-
vezés a közművelődésben – Di-
vat vagy szükségszerűség?” cí-
mű országos szakmai konferen-
ciánkon mértük a résztvevők 
elégedettségét is. 
A konferencia szervezésével (a 
helyszínnel, időponttal, technikai 
feltételekkel és az előzetes infor-
mációkkal) kapcsolatos értékelés 
az ötfokú skálán 4,58 és 4,77 
közötti eredményeket hozott.  
A konferencia tartalmával kap-
csolatos érték: 4,20. 
Az előzetes várakozásoknak való 
megfelelés értéke: 4,16. 
A résztvevőktől a legnagyobb el-
ismerést Brachinger Tamás 26-i 
előadása és az általa 27-én dél-
előtt vezetett műhelymunka 
kapta. 
A válaszadók 77,4 %-a jelent-
kezne, ha ebben a témában is-
mételnénk. 
Ez alapján folytatás 2010-ben! 
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¬ ORSZÁGOS KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI HÍREK ¬ 
 

Képzőművészeti szabadegyetem 
 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátus, Művészeti Programok Főosztálya 
szervezésében zajló szabadegyetem a nem hiva-
tásszerűen alkotók intenzív elméleti és gyakorlati 
képzésére vállalkozik. 
Helyszín a Somogyfajszi alkotótábor (Kund Kas-
tély, a Somogyi Természetvédelmi Szervezet köz-
pontja Somogy megye szívében). A tábor 2009. 
augusztus 10-től 17-ig tart, ami 8 napot és 7 éj-
szakát foglal magában, teljes ellátással (napi 3 
étkezéssel). Elhelyezés többágyas szobákban (a 
folyosón fürdőszobával és mosdóhelységgel). 
A kb. 60 órás továbbképzést biztosító kurzus 
részvételi díja teljes ellátással 59 ezer forint/fő 
(ebből szállás és étkezés 31500 forint, egyhetes 
szakmai program 27500 forint). 
Jelentkezéseket az Intézet honlapjáról letölthető 
jelentkezési lap kitöltésével fogadnak el postán, 
faxon vagy elektronikus úton (Magyar Művelő-
dési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, 
Művészeti Programok Főosztálya – 1011 Buda-
pest, Corvin tér 8. – fax: 06-1/2256030 – e-mail: 
doriemikl.hu). Információ ugyanitt kérhető Dóri 
Éva képzőművészeti referenstől (telefon: 06-
1/225-6029 vagy 225-6033). 
A jelentkezéseket beérkezési sorrendben regiszt-
rálják, de előnyt élveznek azok, akik a 2008-ban 
meghirdetett Amator Atrium Országos Képző- és 
Iparművészeti Tárlat megyei kiállításán sikeresen 
szerepeltek. Jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 16 
éves, és nem tagja a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének (MAOE), továbbá nem 
hallgatója vagy végzett diákja sem hazai, sem 
külföldi képző- vagy iparművészeti egyetemnek. 
A résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk 
az alábbi eszközökről: 
- rajzeszközök, rajztábla, 
- festékek az egyéni alkotómunka igényei szerint, 
- rajzpapír, vászon, farost stb. 
- bármely eszköz, amivel szívesen dolgoznak. 
A szakmai program az alábbi egységekből áll: 
1. Délelőttönként elméleti képzés. 
2. Délutánonként műtermi munka – Alakrajz, 
portré, csendélet. Kompozícióelmélet és -gya-
korlat. Színtan, színelmélet, alak és tér kapcsola-
tainak elemzése. A helyszínen egy berendezett 
műterem lehetőséget biztosít ember- és tárgy-
ábrázolási gyakorlatra, a szakmai vezetők segít-
ségével a hallgatók a síkbéli ábrázolás törvény-
szerűségeit tanulmányozhatják. 
3. Plein air – A festői környezetben kiváló lehe-
tőség nyílik szabadtéri munkára, valamint az el-
készült munkákról konzultációra. 

„Kultúrházak a XXI. században” 
országos fotópályázat 

 

Meghirdető a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mű-
vészeti és Közművelődési Közhasznú Társaság 
Kulturális Irodája a Békés Városi Kulturális Köz-
ponttal és a Békési Galériával együttműködve. 
A pályázat két kategóriában kerül meghirdetésre: 
1. Épületek mint a XXI. századi közművelődés 
színterei. 
2. Mindennapok a XXI. századi kultúrházakban. 
Az országos pályázat apropóját az adja, hogy 
Békés megyében, Békés városban található Ma-
gyarország első vidéki művelődési háza, amely 
egyben fennállásának 60. évfordulóját ünnepli az 
idei esztendőben. 
A fotódokumentációs pályázat célja, hogy egy ki-
állítás keretében bemutassa, egyben dokumen-
tálja a Magyarországon található kultúrházakat, 
illetve az ottani művészeti és közösségi életet. 
A pályázaton bárki répszt vehet életkortól, foglal-
kozástól és lakóhelytől függetlenül. 
A pályázatra tíz, bármilyen technikával készült, 
minimum 13 x 18 cm, maximum 30 x 40 cm 
méretű alkotás küldhető be, a két kategória 
között bármilyen megosztásban. A pályamunká-
kat paszpartu nélkül kell beküldeni. 
A fotók hátoldalán – a nevezési lappal egyezően 
– szerepeljen a szerző neve, a kép sorszáma, a 
kép címe, a kép kategóriája, valamint a település 
és intézmény neve, ahol a kép készült. 
A pályamunkákhoz kérik csatolni a fotók közlésre 
alkalmas felbontású digitális változatát is CD-
mellékletként.  
A pályázat nevezési díja 1000 forint. Az összeget 
az OTP Bank 11733003-20119100 számú száml-
lájára kell átutalni vagy belföldi postautalványon 
a Békés Megyei IBSEN Kht. 5600 Békéscsaba, 
Kiss Ernő utca 3. címre befizetni (a befizetés 
másolatát a nevezési borítékban kell elhelyezni). 
Az összegről a kiíró intézmény számlát állít ki, és 
azt a megadott címre elpostázza. 
A kiállításra kerülő alkotók mindegyike emlékla-
pot kap, a díjazottak pedig oklevélben és értékes 
tárgyjutalomban részesülnek. 
Beérkezési határidő: 2009. augusztus 15. 
Beküldési cím: Békés Megyei IBSEN Kht. Kulturá-
lis Iroda, 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő utca 3. 
(Ugyanitt kérhető információ, illetve nevezési lap, 
amely az intézményi honlapról le is tölthető (tele-
fon: 06-66/527-660, e-mail: kulturabsen.hu, 
web: kultura.bmk.hu). 
A kiállítás helye és ideje: Békési Galéria, 2009. 
szeptember 19-től október 17-ig. Ezt követően a 
kiállításanyagot 2010. július 31-ig vándoroltatják. 
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¬  FOLKLÓRFESZTIVÁL ¬ 
 

A XVII. Nemzetközi Duna Menti Folklórfesztivál 
a CIOFF fesztiválja – De mi az a CIOFF? 

 
A CIOFF (International Council of Organizations of Folklore 
Festivals and Folkart) 1970-ben alakult nemzetközi civil szerve-
zet, az UNESCO szakmai konzultatív szervezete. A CIOFF figye-
lembe veszi, hogy a folklór az emberiség egyetemes öröksé-
gének része, hogy a különböző népek és társadalmi csoportok 
közötti távolságok csökkentésének, valamint kulturális identitásuk 
érvényesítésének hatékony eszköze. Hangsúlyozza a folklór tár-
sadalmi, kulturális és politikai jelentőségét, szerepét a népek 
történelmében, helyét a jelenkor kultúrájában. Aláhúzza, hogy a 
folklór a kulturális örökség és az élő kultúra integráns része. 
Felismeri a folklór hagyományos formáinak rendkívül sebezhető 
voltát, és felismeri a veszélyt, hogy mindez elveszhet. Támogatja 
azon kezdeményezéseket, eseményeket, amelyeket a CIOFF 
tagjai, illetve olyan civil szervezetek rendeznek, amelyek tevé-
kenysége, önként vállalt feladata a folklór megőrzése, a hagyo-
mányos kultúra védelme. 
A CIOFF-nak 84 nemzeti tagszervezete van; 300 fesztivál szerve-
zéséhez nyújt szervezési hátteret és erkölcsi támogatást szerte a 
világban. Koordinálja a tagszervezetei közötti nemzetközi cseré-
ket, találkozókat, work-shopok, kiállítások, fesztiválok szervezé-
sét. Tevékenységében részt vesz 50 ezer amatőr művész és 
szervezeteinek programjainak szervezésében 60 ezer önkéntes 
dolgozik. Részt vesz az UNESCO programjainak megvalósítá-
sában, konferenciákat, találkozókat szervez a folklór aktuális 
kérdéseiről. Együttműködik kormányokkal, nemzeti, nemzetközi, 
állami és más, területileg rokon civil szervezetekkel. 
Magyarország alapító tagja a szervezetnek, alakulásától, 1991-től 
a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (CIOFF Hungary) 
látja el a nemzeti képviseletet. A Szövetség a hazai népművészeti 
mozgalmak szervezeteinek, rendezvényeinek, szakmai tapasz-
talatcseréinek, a terület teljes nemzetközi együttműködésének 
hátterét biztosítja. A CIOFF magyarországi képviselője Héra Éva, 
a Szövetség elnöke. Magyar tisztségviselők működnek a CIOFF 
Gyermek Munkacsoportjában, Ifjúsági Munkacsoportjában és a 
Folklóriáda Munkacsoportjában. 
Intézményünk, a Tolna Megyei Általános Művelődési Központ – 
mint ebben az esztendőben a Duna Menti Folklórfesztivál főren-
dezője – az idén tavasszal csatlakozott a Szövetséghez. 
A sajátunk mellett a nyár folyamán a CIOFF legkiemelkedőbb 
rendezvényei közé tartoznak Magyarországon a gyulai, a siófoki, 
a nógrádi, a százhalombattai, a nyírségi, és még hosszan lehetne 
sorolni ebben a körben a hazai programokat. Magyarország nem-
zetközi folklórfesztiváljai egyik fő motorjai a turizmusnak és 
egyben a népek és kultúrák közötti kapcsolatépítésnek is. 
 

 
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 
 


