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BEVEZETÉS 

 

 

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,  

Ember lenni mindég, minden körülményben.”  

(Arany János) 

 

A munkaterv készítésénél éppúgy, mint a Beszámolónál, a körülményekkel kell 

kezdenem, melyek igen sajátságosak. Halmai-Nagy Róbert intézmény-vezetésével 2014-ben 

szisztematikus építkezés indult el és reményei szerint 2016 lett volna „az az év, amikor az 

intézmény egy már jól bejáratott rend szerint végzi munkáját. Hiszen a megújult épületet idén 

lesz három éve, hogy átvettük, a második teljes év az új épületben, és 2016-ban már nem áll 

előttünk lényeges szervezeti átalakítás.” 

Ehelyett a következő évi tervezést megelőző időszakban nem csak közművelődési, 

informatikai szakemberek, csoportvezetők távoztak a szervezetből, hanem maga az igazgató 

is, akinek pótlása a mai napig nem megoldott. Jelen helyzetben a tervkészítés legfőbb célja 

a folyamatos feladatellátáshoz szükséges „áthidalási terv” készítése a Babits Mihály 

Kulturális Központ vezetésének hosszabb távú megoldásáig. 

2017-ben a legfőbb feladatnak a napi működés biztosítása és a közművelődési közös 

szükségletek lakosság és fenntartó Önkormányzat által elvárt szintű kielégítése. Ennek 

elérése érdekében jelen pillanatban, az átmeneti időszakban nem időszerűek a változtatások 

sem a stratégiai célkitűzésekben, sem a szervezeti struktúrában, működésmódban.   

Munkánkat továbbra is az alapján szervezzük, hogy „a Babits Mihály Kulturális Központ 

feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a 

kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének 

segítségével.” Ennek érdekében, hosszú távon szem előtt kell tartanunk az Agóra lét és a 

Minősített Közművelődési Intézmény cím adta követelményeket is. Személy szerint a 

„célközönség” mellett, épp az ő jobb kiszolgálásuk érdekében, szükségesnek tartom 

nagyobb hangsúlyt fektetni a munkatársi közösség-építésre, a sokak számára nem 

viselhetőből (ld. nagymértékű folyamatos elvándorlás) élhető és büszkén vállalható 

munkahely kialakítására. 

Jelen éves munkaterv a megelőző két év intézményi és a jelenleg benne dolgozó 

csoportok 2017-es tervei alapján került összeállításra a biztos megvalósíthatóság érdekében 

leginkább szakmai programra, újító tervekre alapozva. 
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STRATÉGIAI CÉLOK 

A Babits Mihály Kulturális Központ stratégiai céljai 2017-ben is változatlanok: úgy is, mint 

közművelődési intézmény, úgy is, mint Agóra, feladata olyan munkát folytatni, amely az 

egyének és közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá. Célja, hogy 

Szekszárd és a környékbeli települések teljes lakossága számára a fogyasztásorientált 

életvitellel szemben olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely  

 hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez, 

 segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést, 

 lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére. 

 

A munkatervben 2016-ban a következő stratégiai célterületeket és az azok 

eredményességét jelző indikátorokat határozom meg, amelyek mentén szakmai munkánkat 

folytatnunk kell (a sorrend nem jelent rangsort is):  

 

1. Kulcskompetenciák fejlesztése 

A szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek érdemben képesek 

hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, készségek és attitűdök szintjén.  

Ebben nagy segítségünkre lehet, ha városunk indul a Kulturális intézmények a köznevelés 

eredményességéért EFOP pályázaton. 

 

2. Közösségfejlesztés  

 Babits Mihály Kulturális Központban tevékenységet folytató szervezetekkel az 

együttműködést is segítenünk kell, nem csak a működésükhöz teret adni. A tervezett évi két 

fórumon, a rendezvényekbe bevonáson kívül szükséges olyan munkaerő felvétele, 

felkészítése is, aki a napi kérdéseikben is segítségükre lehet. A közösségfejlesztést a 

kultúrpolitika a korábbinál jobban előtérbe fogja helyezni, remélhetőleg nem csak elvárni, 

hanem támogatni is. 

 

3. Szabadidő, rekreáció biztosítása 

Célunk, hogy az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a 

hasznos és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segítse a tudatos választást és a 

tájékozódást. Ennek érdekében fogunk több ismeretterjesztő, valamint egyéni és családi 

élményt biztosító programot kínálni. (Ld. csoportok programtervei)  

 

4. Ágazati és intézményi együttműködés  

Továbbra is részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakmai 

konferenciákon – köztük, (a kapcsolatrendszert erősítendő), országos konferencia helyszínt 

is biztosítunk a Magyar Népművelők Egyesülete Vándorgyűlésének.  

 

5. Nagyrendezvények  

2016-ban intézményünk feladatai tovább bővültek a pünkösdi- és a mesefesztivállal, 

továbbá a város napja köré szervezett rendezvényekkel. Mindezeket 2017-ben is 
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megrendezzük a csoportok programtervei szerint előre egyeztetve az Önkormányzattal és az 

intézményi, helyi szervezeti együttműködőkkel. 

 

6. Területi közművelődési szakmai szolgáltatások  

Sajnos ez a tevékenység szorult leginkább háttérbe az Agóra-funkciók közül: teljes 

újrakezdés szükséges. (Megfelelő szakember megtalálása, munkaidő biztosítása a 

felkészülésre és a munkára.) 

 

7.  Szervezetfejlesztés  

„Bár a legfontosabb szervezetfejlesztési feladatokat 2015-ben elvégeztük, vannak további 

tevékenységek, amelyek 2016-ban várnak ránk” – olvasható a tavalyi Munkatervben. 

Ez 2017-re is megállja a helyét: az új vezető valószínűleg saját elképzelései alapján és 

sok új emberrel fogja újraépíteni a munkaszervezetet és a működést. (Jelenleg 3 státusz 

betöltetlen.) A korábbi koncepció folytatása esetén (áthúzódó) feladat maradhat: 

– meg kell kezdeni egy középtávú intézményi stratégia kidolgozását egy 

munkacsoport felállításával 

– lehetővé kell tenni az intézmény alkalmazottainak továbbképzési alkalmakon 

való részvételét 

– folyamatos (lényegében új-) csapatépítés! 

 

SZAKMAI PROGRAM 

Tudva, hogy partnereink, látogatóink benyomásait elsősorban a programkínálat 

érdekessége, egyedisége, különlegessége határozza meg, ezért az intézmény dolgozói a 

2017-es terveket ennek szem előtt tartásával állították össze. A már korábban leadott, 

legalább városi szintű rendezvényeink listáját a csoportok programtervei, a 

nagyrendezvények sora és a költségterv-táblák követik.  

 

 

Rendezvényterv 2017. 

 

2017. 01. 2. Újévi Hangverseny 

2017. 01. 12. A Doni Áttörés Emléknapja 

2017. 01. 14-22. Rendezvénysorozat A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 

 14. Mözsi Szabó István (90) életmű-kiállítása 

 20. Ünnepi köszöntő és Hangverseny  

 22. Vasárnapi Matiné az ünnep tiszteletére 

2017. 01. 19. Mészöly Miklós Emléknap 

 

2017. 02. 5. Farsangi Játszóház 

2017.02. 10-12 Kultúrházak Éjjel-Nappal 
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2017. 02. 21. Hollós László Tolna Megyei Versmondó Verseny 

2017. 02. 24. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja (előadás, könyvbemutató) 

 

2017. 03. 8. Nőnapi Kavalkád 

2017. 03. 15. Nemzeti ünnep - az 1948-as Forradalomra és Szabadságharc  

2017. 03. 21. Arany János Emlékév tiszteletére – színházi ea. 

2017. 03. 22. Civil Konzultációs Fórum 

 

2017. 04. 8. Szabadi Mihály koreográfus szerzői estje 

2017. 04. 9. Húsvéti Játszóház és Családi Matiné 

2017. 04. 11. Költészet napja 

2017. 04. 21. Éneklő Ifjúság – regionális gyermek és ifjúsági kórustalálkozó 

2017. 04. 28-30. Énekel az ország – országos kórustábor 

 

2017. 05. 1. Majális 

2017. 05.   Szabó Magda 100 éve született – Abigél titkai előadás 

2017. 05. 9-11. Magyar Népművelők Egyesülete XXXIV. Országos Vándorgyűlése 

2017. 05. 27/28. Magyar Hősök Napja megemlékezés 

2017. 05. 27-28. Gyermeknap – Szekszárdi Háry János Mesefesztivál 

 

2017. 06. 2-5. Pünkösdi Hal- és Vad Ünnep 

2017. 06. 4. Nemzeti Összetartozás Napja 

2017. 06. 6. Pedagógusnap 

 

2017. 08. 20. Nemzeti Ünnep Lajkó Félix-szel 

2017. 08. 26-27. (29.) Város Napja 

 

2017. 09. 14.-17.  Szekszárdi Szüreti Napok  

 

2017. 10. 1. Idősek Napja; a Zene Világnapja 

2017. 10. 6. Az Aradi Vértanúk Emléknapja 

2017. 10. 23. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc ünnepe 

2017. 10. 24. Civil Konzultációs Fórum 

 

2017. 11. 6-11. Pályaválasztási Börze 

2017. 11. 13-17. Egészséghét 

2017. 11. 18. IX. Magyarországi Német Néptánc Fesztivál 

2017. 11. 23. Príma Gála 

 

2017. 12. 3-23. Szekszárdi Advent 

2017. 12. 16. Karácsonyi Kincsesház 

2017. 12. 31. Szekszárdi Szilveszter 
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Rendezvényterv 2017 - művészeti csoport 
 Időpont Rendezvény címe Műfaj Helyszín 

 2017. január 2.  Újévi Koncert hangverseny Színházterem 

 
2017. január 7. - február 6. 

Téli világ Garay 
AMI rajzkiáll. 

kiállítás Fiatalok utcája 

 
2017. január 9. 

Száll a kakukk 
fészkére O/3 

színház Színházterem 

 
2017. január 11. 

Író-olvasó találkozó 
Tóth Krisztinával 

irodalom Piac Oktató II. 

 
2017. január 14. - február 12. 

Mözsi Szabó István 
kiállítás 

kiállítás Művészetek Háza 

 2017. január 16. Hazatérés  M/2 színház Színházterem 

 

2017. január 20. - február 17. 

Sipos E. Nemes 
Zs. és 

Gyergyádesz M. 
alkotásai 

kiállítás Bakta Galéria 

 

2017. január 20. 
Magyar Kultúra 
Napja - Augusz 
Bérlet II. koncert 

hangverseny Művészetek Háza 

 

2017. január 21. 
Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar 

koncertje 
hangverseny Rendezvényterem 

 
2017. január 22. 

Vasárnapi Matiné: 
A bűbájoslakat 

családi délelőtt Művészetek Háza 

 
2017. február 2. 

Hamu és gyémánt  
SZ 

színház Színházterem 

 

2017. február 7. 

Ifjúsági 
hangverseny  

(Pécsi 
Szimfonietta) 

koncert Rendezvényterem 

 
2017. február 13. 14.30  

Fabula Együttes 
koncertje 

koncert Színházterem 

 2017. február 13-17. Mesekiállítás kiállítás Márványterem 

 2017. február 14. Jégkirálynő  Ó/3 gyermekszínház Színházterem 

 2017. február 15. Jégkirálynő  K/3 gyermekszínház Színházterem 

 2017. február 15. Jégkirálynő  KP/3 gyermekszínház Színházterem 

 
2017. február 15. 

Író-olvasó találkozó 
Varró Danival 

irodalom Csatár 

 
2017. február 16. 

Hoztam valamit a 
hegyekből  P/2 

pódium Rendezvényterem 

 

2017. február 18. - április 2. 

25 ÉV - A Magyar 
Vízfestők 

Társasága 
Jubileuma 

kiállítás Művészetek Háza 
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2017. február 
Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 
2017. február 

Vastag Csaba 
koncert 

koncert Művészetek Háza 

 
2017. február 5. 

Vasárnapi Matiné 
(farsangi játszó) 

családi délelőtt Művészetek Háza 

 

2017. február 21. 
Hollós László 
Versmondó 

Verseny 
irodalom Csatár, Parászta 

 

2017. február vége 
Ifjúsági 

hangverseny  
(Talamba) 

hangverseny Rendezvényterem 

 
2017. február-április  

Kezdő társastánc 
tanfolyam/ 10 alk. 

társastánc Bödő terem 

 
2017. március 4. - április 4. 

Szabó D. 
ösztöndíjasok  

kiállítás Bakta Galéria 

 
2017. március 

Komámasszony, 
hol a stukker  M/3 

színház Színházterem 

 2017. március 8. Zorán koncert koncert Színházterem 

 

2017. március 5. 
Lozsányi Tamás és 

Lozsányi Soma 
koncertje 

hangverseny Művészetek Háza 

 

2017. március 13. - április 7. 
Az év 

természetfotósa 
2016. 

kiállítás Márványterem 

 

2017. március 
Kamara koncert 
(PTE Művészeti 

kar) 
koncert Művészetek Háza 

 2017. március Varázsoljunk Zenét  óvodás koncert Művészetek Háza 

 2017. március 12. Vasárnapi Matiné családi délelőtt Művészetek Háza 

 
2017. március 

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 

2017. március 21. 
A Pölöskei nótárius 

- Arany János 
emlékműsor 

irodalom Rendezvényterem 

 
2017. március 23. 

Szabadi Mihály 
könyvbemutatója 

irodalom Művészetek Háza 

 
2017. április 7. - május 9. 

Művésztanárok 
Tolnában I. 

kiállítás Bakta Galéria 

 
2017. április 8. 

Szabadi Mihály 
szerzői est 

tánc Színházterem 

 

2017. április 8. - május 7. 
Gáspár Gyula 
festőművész 

kiállítása 
kiállítás Művészetek Háza 

 
2017. április 11. 

Fizess verssel a 
kávédért - akció 

irodalom Agóra Kávézó 

 2017 április Író-olvasó találkozó irodalom Piac Oktató II. 
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2017. április 11. Költészet Napja  irodalom Művészetek Háza 

 
2017. április 

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 
2017. április 9. 

Vasárnapi Matiné 
(húsvéti játszó) 

családi délelőtt Rendezvényterem 

 2017. április 18. Augusz Bérlet III. hangverseny Művészetek Háza 

 
2017. április 19. 

A kis Hagymafiú 
története  Ó/4 

gyermekszínház Színházterem 

 
2017. április 

Mindent Éváról  
M/4 

színház Színházterem 

 
2017. április 

A férfiak a fejükre 
estek  O/4 

színház Színházterem 

 
2017. április 

Idegenben 
keserűbb a sírás 

pódium Rendezvényterem 

 
2017. április 29. A tánc világnapja tánc 

több külső 
helyszín 

 2017. április 28-30. Énekel az ország   több helyszín 

 
2017. május 4-19. 

Székely Egyesület 
története 

kiállítás Márványterem 

 
2017. május 5. 

Pintér Gabriella 
koncertje 

koncert Művészetek Háza 

 
2017. május 12. - június 6. 

Molnár Jánosné 
foltvarró kiállítása 

kiállítás Bakta Galéria 

 

2017. május 13. - június 25. 
Magyar Gábor  és 
NAGÁMI  közös 

tárlata 
kiállítás Művészetek Háza 

 
2017. május 

Szabó Magda 100 
- Abigél titkai 

pódium Rendezvényterem 

 

2017. május 19. 

"A dal vándora" 
Könyvbemutató és 

dalest Szvorák 
Katalinnal és 

Simon Erikával 

irodalom Művészetek Háza 

 

2017. május 
Kamara koncert 
(PTE Művészeti 

kar) 
koncert Művészetek Háza 

 
2017. május 

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 
2017. május 25. - június 20. 

TM Gyermekrajz 
kiállítás 

kiállítás Márványterem 

 

2017. május 26. 
Szekszárdi 

Nótakedvelők 
Klubja műsor 

egyéb Színházterem 

 
2017. június 2-30. 

Székelyföld 
madártávlatból 

kiállítás Mozi előtér 

 
2017. június 6. 

Pedagógus Napi 
műsor (2 előadás) 

színház Színházterem 
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2017. június 9. - július 11. 
Garay János 

Általános Iskola 
tanévzáró kiállítás 

kiállítás Bakta Galéria 

 2017 június Író-olvasó találkozó irodalom Piac Oktató II. 

 

2017. július 1.  -szeptember 12. 
Veszeli Lajos 
festőmávész 

kiállítása 
kiállítás Művészetek Háza 

 2017. augusztus 11. - 
szeptember 12. 

Nyilas Márta 
festőművész tárlata 

kiállítás Bakta Galéria 

 2017. nyári vagy kora őszi 
időpont 

Amatőr alkotótábor tábor Szálka  

 2017. szeptember 12. - október 
13. 

Szekszárdi 
Fotóklub  

kiállítás Fiatalok utcája 

 2017. szeptember 14. - október 
16. 

Szüreti 
bélyegkiállítás 

kiállítás Mozi előtér 

 2017. szeptember 15. - október 
16. 

Kiss Albert - szüreti 
fotók 

kiállítás Márványterem 

 2017. szeptember 16. - október 
16. 

Népi kézműves 
pályázat 

kiállítás Bakta Galéria 

 
2017. szeptember 17. - október 
22. 

MAOE 
Képzőművészeti 

Tagozat Triennálé 
kiállítás Művészetek Háza 

 
2017. szeptember  

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 

2017.szeptember 29.  
Mesemondó 

verseny Magyar 
Népmese Napja 

irodalom 
Műv. H., 
Rendezv. 

 

2017. szeptember-november 
Kezdő v. haladó 

társastánc 
tanfolyam/ 10 alk 

társastánc Bödő terem 

 

2017. október 1. 
Idősek Napi 

ajándék műsor (3 
előadás) 

egyéb Színházterem 

 2017. október 1. Zene Világnapja egyéb több helyszín 

 
2017. október  

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 

2017. október 
Kamara koncert 
(PTE Művészeti 

kar) 
hangverseny Művészetek Háza 

 
2017. október 

MÚZSA bérlet/1. 
ea. 

színház Színházterem 

 
2017. október 

ORFEUM bérlet/1. 
ea. 

színház Színházterem 

 
2017. október 

PÓDIUM bérlet /1. 
ea. 

pódium Rendezvényterem 

 
2017. október 18. 

Liszt 
Emlékhangverseny 

hangverseny Művészetek Háza 
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2017. október 20. - november 14. 
Művésztanárok 

Tolnában II. 
kiállítás Bakta Galéria 

 
2017. október 23. 

Ünnepi 
hangverseny 

koncert Rendezvényterem 

 
2017. október 27 

Demjén vagy Dés 
Koncert- GAG 

koncert Színházterem 

 

2017. október 28. - december 3. 
Új Kossuth-díjasok 

Aknai János 
festőműv. Kiáll. 

kiállítás Művészetek Háza 

 2017. október 29. Vasárnapi Matiné családi délelőtt Művészetek Háza 

 2017 október  Író-olvasó találkozó irodalom Piac Oktató II. 

 
2017. november 10-30. 

Ritka szépségek 
mássággal é. 

kiállítás Mozi előtér 

 2017. november 17. - december 
20. 

Népi ékszer 
pályázat 

kiállítás Bakta Galéria 

 
2017. november  

ÓVODÁS bérlet/ 1. 
ea. 

gyermekszínház Színházterem 

 
2017. november  

KISISKOLÁS bérlet 
/1. ea. 

gyermekszínház Színházterem 

 

2017. november  
KISISKOLÁS 

PLUSZ bérlet /1. 
ea 

gyermekszínház Színházterem 

 
2017. november  

MÚZSA bérlet/2. 
ea. 

színház Színházterem 

 
2017. november  

ORFEUM bérlet/2. 
ea. 

színház Színházterem 

 

2017. november  
Kamara koncert 
(PTE Művészeti 

kar) 
hangverseny Művészetek Háza 

 
2017. november  

Ifjúsági 
hangverseny  

hangverseny Rendezvényterem 

 
2017. november  

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 
2017. november 28. 

Charlie 70 koncert 
- GAG 

koncert Művészetek Háza 

 2017. november 26. Vasárnapi Matiné családi délelőtt Művészetek Háza 

 2017. november  Augusz Bérlet  hangverseny Művészetek Háza 

 2017 november Író-olvasó találkozó irodalom Piac Oktató II. 

 2017 december Író-olvasó találkozó irodalom Piac Oktató II. 

 
2017. december 6-19. 

Adventi foltvarró 
kiáll. 

kiállítás Márványterem 

 
2017. december 

ÓVODÁS bérlet/ 2. 
ea. 

gyermekszínház Színházterem 

 
2017. december  

KISISKOLÁS bérlet 
/ 2.ea 

gyermekszínház Színházterem 

 

2017. december  
KISISKOLÁS 

PLUSZ bérlet /2. 
ea 

gyermekszínház Színházterem 
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2017. december  
Bérleten kívüli 

előadás 
színház Színházterem 

 
2017. december 

Képzőművészeti 
Szabadegyetem 

ismeretterjesztés Művészetek Háza 

 
2017. december 9. - 2018. 
március 

Kovács Gábor 
Gyűjtemény (XIX. 
Századi festők) 

kiállítás Művészetek Háza 

 2017. december Karácsonyi Koncert koncert Művészetek Háza 

 
2017. december 17. 

Vasárnapi Matiné 
(Karácsonyi játszó) 

családi délelőtt Színházterem 

 

      

Rendezvényterv 2017. - Közösségfejlesztési csoport 

 

Hónap 
(tól) 

Nap 
(tól) 

Hónap(i
g) 

Nap 
(ig) Cím Program leírás Műfaj 

       

január 1 
decembe
r 31 

Civilek 
rendezvényei 
(évente kb. 10) 

Civil csoportok 
rendezvényeinek 
szervezése 

művelődő 
közösség 

január 1 
decembe
r 31 

Jogdíj és 
reklám 

rendezvények 
jogdíja és 
reklámköltsége   

január  31 
decembe
r 1 

Kerekasztal 
beszélgetés 
(Placc) 

Együttműködés 
kidolgozása/megerő
sítése az iskolákkal 
és civil 
szervezetekkel   

február 1 
decembe
r  1 

Csapatépítő 
játékok/vetélke
dők (Placc) 

A kisebb baráti, 
ismerősi köröket 
megismertetni 
egymással 
versenyek keretein 
belül ifjúsági 

február  1 
decembe
r 1 

kiállítások a 
Placcon 

Kiss Albert, Szabó-
Lencz Petyka stb. 
amennyiben 
kivitelezhető kiállítás 

február 1 
decembe
r 1 

rendezvények
hez 
kapcsolódó 
vásárok   vásár 

február  1 
decembe
r 1 

Könnyűzenei 
koncertek a 
Placcon   ifjúsági 
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február  1 május 15 
Közösségi 
projekt 

Iskolás gyermekek 
készítsék el a Háry 
János Mesefesztivál 
jelképét 

művelődő 
közösség 

február 4     
Farsangi 
játszóház 

Hagyományos 
farsangi játszóház 

családi 
programok 

február 6     Dumaszínház 
Duma Kultúra Kft. 
szervezésében színház 

február 13     Férfi-nő show 
Előadás a férfi-női 
szerepekről 

családi 
programok 

február  17     2 éves a Placc 
Születésnapi 
program ifjúsági 

március 8     

Nők napja - 
Nőnapi 
program 

Sminktanácsadás, 
masszázs, 
Grafológia, Feng 
shui tanácsadás, 
Életmód tanácsadás, 
Stílus tanácsadás, 
Asztrológia , Henna 
festés, Jóslás. 

családi 
programok 

március 9     
Nyitott 
Akadémia 

Nyitott Akadémia 
szervezésében egyéb 

március 10 
decembe
r 1 

PLA"i"CC 
Magic 

Fiatalok 
sajátíthatnak el 
bűvésztrükköket szakkör, klub 

március 14     Dumaszínház 
Duma Kultúra Kft. 
szervezésében színház 

március 22     

Civil 
Konzultációs 
Fórum-
Pályázati 
tájékoztató Pályázati tájékoztató 

szakkörök, 
klubok 

április 15     
Húsvéti 
játszóház 

hagyományos 
húsvéti játszóház 

családi 
programok 

április 19     Dumaszínház 
Duma Kultúra Kft. 
szervezésében színház 

április 21     
TételEst 
(Placc) 

Felkészülés az 
érettségire 
rendhagyó, 
hatékony, de 
szórakoztató módon 

művelődő 
közösség 
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május 4     
Csernus Imre 
előadása Hydelight Kft. 

művelődő 
közösség 

május 5 
szeptem
ber 4 

PlaCcapella - 
Keressük a 
Placc hangját 

Tehetségkutató, 
melynek 
segítségével 
próbáljunk meg 
alapítani egy 
acapella kórust, akik 
a Babits 
menedzselésével 
indulnak útnak és 
rendszeresen tudjuk 
őket felléptetni a 
rendezvényeinken könnyűzene 

május 18     
Táblajátékok 
versenye 

A sakktól kezdve a 
malmon át minden 
fiatal próbára teheti 
ügyességét. ifjúsági 

május 19     

Középpontban 
a kultúra - 
Múzeum-
Könyvtár-
BabitsMKK 
közös 
programja 

Börze, előadások, 
betekintés a 
kulisszák mögé 

művelődő 
közösség 

június 1 
augusztu
s 31 

Láss világot a 
PLACC-on 

Olyan előadók 
tartanak 
prezentációt, akik 
voltak külföldön és 
dokumentálták is az 
ott szerzett 
tapasztalataikat 

művelődő 
közösség 

június 2 június 5 

Pünkösdi Hal- 
és Vad 
Fesztivál fellépők   

június 10 június 11 
Háry János 
Mesefesztivál   

családi 
programok 

június 27 július 25 

Táborok (350 
ezer 
forint/tábor; 
részvételi díj 
25 főre: 14 
ezer forint/fő) 

3 turnus, szakértő 
pedagógus 
részvételével ifjúsági 



 

14 

 

július 8     

Krimipiknik - 
valamely 
nagyobb 
rendezvénybe 
beépítve 

detektívjáték, 
melyben a szereplők 
meghatározott 
szerepbe bújva egy 
közös étkezés alatt 
kell kiderítsék egy 
gyilkosság részleteit. 
A szerepét mindenki 
előre megkapja, 
múltját , feladatait, 
céljait. Majd az 
asztalnál valaki 
holtan esik össze. 
Egy izgalmas játék, 
melyben a játékosok 
részben maguk 
szövik a történetet. ifjúsági 

július 15     

Summer 
Lemonade 
Party 

A nyári tengerpart 
hatásának 
megidézése a 
PLACC-on ifjúsági 

auguszt
us 26 

augusztu
s 28 

Rejtélyek 
Városa 

Zseblámpás éjszakai 
kalandtúra élmény 

szeptem
ber 14 

szeptem
ber 17 

Szekszárdi 
Szüreti Napok 

Szüreti napok 
fellépői   

szeptem
ber 19     

Tények és 
tévhitek 
kiállítás 
(Placc) 

Felhívni a fiatalok és 
minden érdeklődő 
figyelmét a 
hétköznapi dolgokra, 
melyeket nem biztos, 
hogy helyen tud 
mindenki kiállítás 

október  4     
Nyitott 
Akadémia 

Nyitott Akadémia 
szervezésében egyéb 

október  11     Dumaszínház 
Duma Kultúra Kft. 
szervezésében színház 

október  18     

Magyar 
festészet 
napja 

Magyar festészet 
modern 
megközelítésben + 
fiataloknak 
testfestés, exkluzív 
hajshow  

ismeretterjesz
tés 
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október  25     

Civil 
Konzultációs 
Fórum Évvégi értékelő 

szakkörök,klu
bok 

október  28 október 30 
Kultúrpara 
horrortúra 

Horrortúra a 
Babitsban élmény 

október  28 október 30 

Witchhunt 
Szabadulószo
ba 

Szabadulószoba - 
Boszorkányvadászat élmény 

október 31     
Halloween a 
PLACC-on 

A Halloween 
ismertebbé tétele a 
PLACC ideiglenes 
átalakításával ifjúsági 

novemb
er 2     

Nyitott 
Akadémia 

Nyitott Akadémia 
szervezésében egyéb 

novemb
er 4 

novembe
r 6 

Lego kiállítás 
és játszóház 

Előtérben játék és 
legó börze. 

családi 
programok 

novemb
er 15     Dumaszínház 

Duma Kultúra Kft. 
szervezésében színház 

novemb
er  17     Nemzetek közt 

Nemzetközi 
programok (kultúra, 
gasztronómia), 
testvérvárosok 
művészeti 
együtteseinek 
bevonásával 

művelődő 
közösség 

decemb
er 1     Csináld magad 

Karácsonyi 
dekorációk készítése 
profi segítséggel 

művelődő 
közösség 

decemb
er 16     

Karácsonyi 
Kincsesház 

Karácsonyi 
játszóház 

családi 
programok 

 

 

ÜNNEPEK, NAGYRENDEZVÉNYEK 

 

Időpont Rendezvény címe Műfaj Helyszín 

 
2017. január 12. 

Doni Áttörés Napja 
megemlékezés 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Szent István tér II. 
VH. Emlékmű 

 
2017. február 24. 

Kommunista Diktatúrák 
Emléknapja 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Babits Mihály 
Kulturális Központ 

 



 

16 

 

2017. március 15. 
1848-49. évi Forradalom 

és Szabadságharc 
ünnepe 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Béla király tér '48-as 
Emlékmű 

 2017. május 1. Városi Majális nagyrendezvény Prométheusz park 

 2017. május 27-28. Háry János Mesefesztivál nagyrendezvény Szent István tér 

 
2017. május 28. 

Magyar Hősök 
Emlékünnepe 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Szent István tér I. 
és II. VH. Emlékmű 

 
2017. június 2-5. 

Pünkösdi Hal és Vad 
Ünnep 

nagyrendezvény Béla király tér 

 
2017. június 4. 

Nemzeti Összetartozás 
Napja 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Béla király tér 
Országzászló 

 2017. augusztus 20. Szent István Nap nagyrendezvény Béla király tér 

 2017. augusztus 26-
27. 

Szekszárd Város Napja nagyrendezvény Béla király tér 

 2017. szeptember 14-
17. 

Szekszárdi Szüreti Napok nagyrendezvény Béla király tér 

 
2017. október 6. 

Aradi Vértanúk 
Emléknapja 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Béla király tér '48-as 
Emlékmű 

 
2017. október 23. 

1956. évi Forradalom és 
Szabadságharc ünnepe 

helyi és nemzeti 
ünnep 

Szent István tér, 
'56-os Emlékmű 

 2017. november 13-
17. 

Egészség hét ismeretterjesztés Csatár terem 

 2017. december 3-23. Szekszárdi Advent nagyrendezvény Béla király tér 

 
    

 Ezeket a programokat a korábbi évek gyakorlata és tapasztalatai alapján szervezzük: 

együttműködésben, előzetes program- és költségegyeztetéssel. Az ünnepek költségeit 

minimálisra igyekszünk szorítani, a kiemelt nagyrendezvények fedezetét a városvezetés 

saját kezébe véve a szponzorok keresését azok adományaiból, reklámszerződéseiből tervezi 

finanszírozni.  

 

 

Babits Mihály Kulturális Központ  

szűkített  tartalmú költségterve 2017-re  

 

Csoportok tervei: 

 

Művészeti Csoport (színházi, irodalmi, zenei, képzőművészeti, ismeretterjesztő, táncos 

programok, tábor, stb.)               Bevétel: 42. 807.000 Ft     Kiadás: 43.395.790 Ft  

 

Közösségfejlesztési Csoport ( civil-, családi-, szakmai terembéres programok, ifjúsági és 

extrém események, játszóházak, tábor, stb.) Bevétel: 20.969.000 Ft      Kiadás:10.155.000 Ft 
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Kommunikációs Csoport (kiadványok, rendszeres és alkalmi hirdetések elektronikus és 

nyomtatott médiában, molinók, táblák, stb.) Bevétel: 600.000 Ft           Kiadás: 4.982.000 Ft 

 

Üzemeltetési Csoport (jegykezelők, teremőrök díja, technikai beszerzések)   

                 Kiadás: 12.750.000 Ft 

(Az összeg nem tartalmazza a közüzemi, karbantartási, felügyeleti kiadásokat.) 

 

Logisztikai Csoport (asztalok, poharak, terítők stb.)    Kiadás : 840.000 Ft 

        

 Városi nagyrendezvények költségtervei: 

 

Városi Majális    Bevétel: 250.000 Ft  Kiadás:2.800.000 Ft 

Városi Gyermeknap   Bevétel: 250.000 Ft  Kiadás:1.000.000 Ft 

Pünkösdi Hal- és Vadünnep  Bevétel: 10.500.000 Ft Kiadás:30.000.000 Ft 

Háry János Mesefesztivál  Bevétel: 800.000 Ft  Kiadás:15.500.000Ft 

Augusztus 20. (Lajkó Félix)      Kiadás:4.500.000 Ft 

Város Napja     Bevétel: 160.000 Ft  Kiadás: 8.000.000 Ft 

Szekszárdi Szüreti Napok  Bevétel: 27.000.000 Ft Kiadás: 50.000.000 Ft 

Szekszárdi Advent   Bevétel: 2.200.000 Ft  Kiadás:11.000.000 Ft 

Szilveszter        Kiadás:1.800.000 Ft 

A bevételek nem tartalmazzák a reklám, szponzori, támogatói összegeket. 

 

TERVEZETT „SZTÁRFELLÉPŐK” RENDEZVÉNYENKÉNT: 

 

Nagyrendezvény Fellépők  

Városi Retro Majális Szandi  

 Hajdú Steve  

 Zanzibár  

Pünkösdi Hal- és Vad Ünnep Halott pénz  

 Demjén Ferenc  

 Hot Jazz Band  

 Vastag Csaba  

 Gájer Bálint  

 Révész Sándor   

 Tóth Viktor  

 Éliás Gyula  

Szent István Nap Lajkó Félix  

Szekszárd Város Napja Lajtai Kati és Kasza Tibi  

 Budavári Zita  
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 Péter Szabó Szilvia  

Szekszárdi Szüreti Napok Anna and the Barbies  

 Tankcsapda  

 Wolf Kati  

 Geszti Péter  

 Halász Judit  

 Experidance  

   

A fenti tervekből is kiolvashatók a BMKK szakembereinek célkitűzései: 

 a rendezvények igényes tartalmi elemek melletti magas színvonalú 

megvalósítása, 

 a civil szervezetekkel meglévő kapcsolatok elmélyítése, továbbépítése, 

 a partnerség és benne a személyesség erősítése, 

 a fiatalságnak (is) szóló, interaktív és élményfaktorral rendelkező, ugyanakkor 

közösségépítő programok számának növelése. 

 

Ehhez új, vagy megújított formákat keresünk a 2017-es évben. Rendszeres képzőművészeti 

szabadegyetemet, vasárnapi matinét szervezünk, és tárgyalásban vagyunk könnyűzenei 

koncertsorozat indítása ügyében is. Az indulástól bekapcsolódtunk abba a 

kezdeményezésbe, mely Vidnyánszky Attila, Hoppál Péter és Halász János államtitkár urak 

indítványozására a kőszínházak bevonásával emelni kívánja a vidéki befogadó színházak 

műsorkínálatának színvonalát az érintett területek, felek összefogásával. A város 

konferencia-várossá válási törekvéseit aktív szervezőként is segítjük már májusban egy 

országos vándorgyűlés fogadásával. Irodalmi és jazz estek rendezésére pályáztunk, a 

versmondási alkalmak mellett biztosítani akarjuk a színjátszással, vagy más módon a 

társadalmi szerepvállalást közösségek fejlesztésével erősíteni kívánók találkozási, pályázat-

megvalósítási lehetőségeit is, partnerként. 

 

 

Ifjúság – célcsoport, felelősség és a jövő lehetősége  

Intézményünk 2015. február elején vette át telephelyként a piactéri közösségi házat. A 

Placcon végzett ifjúsági munka legfontosabb célja a közösségteremtés, a szűkebb 

környezetéért tenni akaró, motivált fiatalokból álló csoportok megteremtése volt a tervek 

szerint. Ezt a szerepét a már sokat emlegetett személycserék, hiányok, elvándorlások miatt, 

valódi animátor híján nem tudta ez idáig betölteni. Az Új Nemzedék központ helyi irodája 

beköltözésével az ő nyitva tartásuk alatt más típusú és módszerű fogadóhellyé vált az 

épület, mely a Kulturális Központ tevékenységének, programjainak elvárt színvonalával nem 

mindig egyeztethető össze. Ez a látogatókban kialakult, eltűrt viselkedésforma a „csak” 
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„babitsos” rendezvényeknél is kiütközik, nehezítve a kulturális programok ottani 

megvalósíthatóságát, a rendfenntartást, veszélyeztetve a személy- és vagyonbiztonságot.  

Ezek a kérdések – az épület és működése, az országos szervezetként működtetett Új 

Nemzedék szekszárdi irodájának tevékenysége és a megjelenő problémás fiatalok ügye - 

többoldalú, sürgős és hatékony egyeztetést igényelnek a városvezetéssel. 

 

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR 

Az Agóra pályázat értelmében az intézménynek az élmény-funkció és a helyi közösségek 

segítése mellett szakmai szolgáltató funkciót is el kell látnia. Bár a közművelődésről 

szóló jogszabályok értelmében ezt a feladatot kötelező érvénnyel a Nemzeti Művelődési 

Intézet területi irodái végzik, azonban az országos szakmai koncepció és a térségi 

szakemberek igényei alapján a megyei jogú városok közművelődési intézményei is 

kiegészíthetik az országos háttérintézmény tevékenységét. Várható, hogy az Intézet 

jogutóddal történő megszüntetése miatt a megyei jogú városok közművelődési intézményeire 

a szakmai módszertani szolgáltatások területén is új feladatok hárulnak. A pályázati 

kötelezettségek mellett az előbb említett koncepcionális célok haszna intézményünk 

esetében abban fogható meg, hogy a térségi feladatellátókon keresztül a térség lakosságát 

is eredményesebben el tudjuk érni. Ez irányú munkánkat segítené, ha a 2016-ra tervezett 

tevékenységeket elkezdenénk: az Agóra partnerség és a közösségfejlesztés módszereinek 

megismerése érdekében legalább szakmai tapasztalatcserékkel készülne intézményünk a 

feladatellátásra. 

PARTNERSÉG 

Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet – a közélet minden 

területén csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel 

lehetséges. Az együttműködő szervezetek különböző forrásaikat és szakmai tudásukat 

hozzák a partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok. 

A különböző területeken tevékenykedő szervezetekkel hosszú távú partneri 

együttműködést alakítunk ki, stratégiai megállapodást kötünk. Ilyen irányok az intézménybe 

bejegyzett vagy ott tevékenykedő jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

partner szervezetek, a Placcra beköltöző ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek, a 

középiskolások közérdekű önkéntes tevékenységével foglalkozó intézmények. Továbbra is 

tervezünk együttműködési megállapodást kötni borászatokkal rendezvények reprezentatív 

támogatásával kapcsolatban 
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SZERVEZETFEJLESZTÉS 

Az intézmény korábban leírt elveivel egyetértve („minden szervezet akkor éri el céljait, ha 

a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel, legyen az 

infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás”) folytatjuk a megkezdett tevékenységet 

ennek érdekében. A jelen helyzetben a szabályzatok betartása mellett a legfőbb feladat egy 

működőképes munkatársi csapat összeállítása és összekovácsolása. 2017 elejétől nem 

változtatunk a struktúrán, fenntartva a lehetőséget az új megválasztott vezetőnek erre. 

Továbbra is törekedni kell arra, hogy csökkenjen a közalkalmazottak elvándorlásának üteme, 

biztosítani kell a közalkalmazottak továbbképzésének lehetőségét, a minőségi munka 

megfelelő díjazását, az üres álláshelyeket a lehető leghamarabb be kell tölteni. Az intézmény 

álláshelyeinek száma 30,5 fő.  

 

KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING 

A kulturális marketinget idén valóban nagyobb figyelemmel kell kezelni, hiszen „sokkal 

több, mint egy eszközrendszer. Az inkább egyfajta szemléletmód és magatartásforma, 

értékrend, szellemiség és elkötelezettség, amely kiterjed a szervezet minden 

szereplőjére. Eleme a sokoldalú promóciós és propaganda tevékenység, de nem azonos 

csupán azzal. 

2017-ben is ugyanazok a fontos feladatok várnak az intézmény önálló kommunikációs 

csoportja előtt, mint 2016-ban: 

 arculati kézikönyv és kommunikációs terv elkészítése, az intézmény teljes belső- 

és külső kommunikációjának egységes kezelése 

 a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez 

tartozó kommunikációs eszközök meghatározása és a célközönség pontos 

megfogalmazása 

 az online kommunikáció további fejlesztése, elemzések és kimutatások készítése 

 honlapunk teljes megújítása, nagyrendezvényekhez új honlapok készítése 

 a sajtókapcsolatok fejlesztése (sajtónyilatkozatok szervezése, sajtótájékoztatók 

szervezése, sajtóbeszélgetések szervezése) 

 a közönségszervezéssel kapcsolatos feladatok kidolgozása 

 

Nagyon fontos a szervezők, valamint a megbízóink, külső partnereink részéről is, hogy 

megfelelő időben adják meg a szükséges információkat a rendezvény típusának, 

nagyságrendjének megfelelően. Pl. egy fesztivált, annak fő csapásirányait (időpont, helyszín, 
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sztárfellépők, elvárt események, stb.) már az előző évi megvalósításnál el kell kezdeni 

előkészíteni, népszerűsíteni a marketing eszközeivel. 

A kommunikációhoz kapcsolódó tervezett beszerzések 2017-ben: 

 

Kiadás 

 Babits kiadvány- rendezvények 200.000 

2 db Kültéri banner állvány 100.000 

2 db Vitrintartó oszlop /mozi oldal, Művészetek Háza 100.000 

3 db roll- up /nyomattal/ 120.000 

Tolnatáj Tv- Kultúrszoba, Képújság, rendszeres megjelenés 600.000 

Rádió Antritt hirdetés havonta,szpotok, programajánló 12x 360.000 

Színházi bejárat molinók 4 db /grafika,nyomda/ 132.000 

Műsorfüzet 8 hónap nyomda+grafika 1.700.000 

új honlap 250.000 

Programturizmuscsomag/12 hó 60.000 

Nyomtatott sajtó hirdetés /alkalmi megjelenés 300.000 

Facebook reklám 150.000 

kültéi "A" táblák 3db 210.000 

Összesen 4.982.000 

 

ESZKÖZBESZERZÉSEK 

Feladataink közé tartozik nemcsak megőrizni az intézmény kezelésére bízott közvagyont, 

ingó- és ingatlanokat, de javaslatokat fogalmazni meg a karbantartások mellett a szükséges 

eszközbeszerzésekre is. 

 

2017. évi költségvetés-tervezet 

Logisztikai-pénzügyi csoport 

    

MEGNEVEZÉS 

BRUTTÓ 

ÁR MENNYISÉG MEGJEGYZÉS 

több funkciós nyomtató 100 000 Ft 2 
Házi pénztár  

Jegypénztár 

bútorszéf  100 000 Ft 1 Jegypénztár 

asztali névtábla  15 000 Ft 10 konferenciákhoz 

büféasztal nyitható 400 000 Ft 15 kültéri rendezvényekhez 
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vendéglátásos rendezvényekhez 

vizes pohár 100 000 Ft 60 rendezvényekhez 

boros pohár 25 000 Ft 100 rendezvényekhez 

fehér szögletes terítő 100 000 Ft   rendezvényekhez 

Mindösszesen 840 000 Ft     

 

Az Üzemeltetési csoport 2017-ben az alábbiakat szeretné beszerezni: 

- Asztali mikrofon állvány 2 db   25.000 Ft/ db              

- Csiptetős microport 5 db   200.000Ft/db                

- Fülmonitor     100.000Ft     

- Nagy látószögű projektor    500.000Ft                                            

- Microporthoz „kapszula”    150.000 Ft/db 

- Terítő       100.000Ft 

 

Tervezésünknél minden munkatársam szem előtt tartotta a minőség, a  szükségesség és a  

költséghatékonyság elvét. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az intézményi munkatervet fogadja el! 

 

Szekszárd, 2017. február 10. 

 

Farkas János 

igazgatóhelyettes 


