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A Babits Mihály M ővelıdési Ház és Mővészetek Háza 
2012. évi szakmai beszámolója 

 
 
 
 
A 2012-es év humán erıforrásának alakulása 
 
 
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza engedélyezett létszáma 27 fı. 2012-es 

év elején 2 üres álláshellyel indultunk. Egy nyugdíjas adminisztrátor/információs álláshelyet 

2009.06.30. óta tartalékolunk, mellyel 6.900.00 Ft-ot takarítottunk meg a fenntartónak. 

2012.03.31-tıl a mozigépész nyugdíjba vonulása után nem töltöttük be az álláshelyet, hiszen 

a feladat az építkezés miatt szünetel. Ezen közel 1,5 millió forint lett a megtakarítás. 

Az állományban 2 információs dolgozott nyugdíj mellett, akik 2012.12.15-én közös 

megegyezéssel befejezték a tevékenységüket és nyugdíjasok lettek. 

2012. november 29-én Baky Péter igazgatóhelyettes is nyugállományba vonult. Az év 

novemberében a dolgozók átlag életkora 45 év volt. 

A gördített üres álláshelyeket és a nyugdíjba vonulók státuszait pályáztatás útján 1 kivétellel 

pályakezdı fiatalokkal töltöttük be. A mozigépész státuszára egy a számítógéprendszert jól 

ismerı technikust vettünk fel, hiszen az AGORA átadása után a párhuzamosan mőködı 3 

teremhez minimum 3 technikus szükségeltetik. A mozi technikai követelménye óriási 

változáson ment és megy át. 2013 decemberében megszőntetik a 35 mm-es filmvetítési 

formát (nálunk csak ilyen vetítı van) és teljesen áttérnek a digitális vetítésre. Amennyiben mi 

is át tudunk térni (pénzkérdés), akkor a vetítés számítógéprıl történik, nem igényel 

gépmestert. 

A 2012 decemberében felvett fiatalok közül egy lány (26 éves), szakegyetemet végzett, német 

szakdiplomája is van, kiválóan beszél németül, egy fiúnak szakfıiskolai végzettsége van, 

erıssége a médiaismeret-film, kiválóan ért a számítógéphez. A másik két fiatal (egy lány, egy 

fiú) OKJ-s szakmai (moderátor) végzettséggel rendelkezik. İk az információs feladatokat 

látják el, az új épületben a fogadótérben lesznek moderátorok. Ezekkel a pályázókkal 

feltöltöttük valamennyi álláshelyünket, jelenleg 27 dolgozónk van. 

A fiatalok beállásával az átlagéletkor drasztikusan csökkent, 40 év lett. Reméljük a 

fiatalosítással lendületet és erıs munkabírást is hoztunk a csapatba. 
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A dolgozói állományban jelenleg 

 egyetemi végzettséggel   9 fı  33% 

 fıiskolai végzettséggel  5 fı 18,5% 

 OKJ tanfolyami végzettséggel 5 fı 18,5% 

 érettségi vizsgával    4 fı 15% 

 szakmunkás bizonyítvánnyal  2 fı 7,5% 

 technikus szintő vizsgával  2 fı 7,5%  rendelkezik. 

 

Megállapítható, hogy a dolgozói állomány megfelelı és korszerő szakvégzettségő.  

Figyelembe véve az AGORA program elvárásait és fejlesztési kötelezettségeit, 

megváltoztattuk az intézmény humánerı felépítését. A munkatársakat ágazati feladat ellátási 

csoportokba osztottuk. Elıfordul több helyen is, hogy kétféle feladat ellátásban vesz részt 

ugyanazon dolgozó, kihasználva kompetenciáit és teljes kapacitását. 

Az AGORA követelményeknek megfelelıen az új intézményben gyermekmegırzıt 

(tanulószobát) is kell mőködtetnünk (AGORA elvárás!). Sajnos a pályázat takarékossági 

intézkedései alkalmával ezt az álláshelyet kihúzták. Egyenlıre kevés az  elképzelés arra, hogy 

hogyan mőködtetjük ezt a hétköznap 14 órától 19 óráig nyitva tartó gyermekmegırzıt, hiszen 

erre a feladatra pedagógusi végzettségő dolgozó szükségeltetik. 

A mőszaki végzettségő dolgozóink közül hiányzik a világítási szakember. A befogadó 

színházi funkciónál, koncerteknél és színpadi eseményeknél elengedhetetlen ez a tudás. 

Reménykedünk abban, hogy hamarosan indítanak majd ilyen OKJ-s képzést és 

beiskolázhatunk valakit. Emellett az a félelmünk, ha a 3 technikus közül valakit tanulni 

küldünk, akkor nem tudjuk megoldani a helyettesítését, amikor a három rendezvényterem 

egyszerre mőködik! 

Az AGORA intézmény mőködése folyamán derül majd ki, hogy ezzel a létszámmal meg 

tudunk-e birkózni a három terem folyamatos és párhuzamos üzemeltetésével, mőszaki 

feladataival, illetve mindemellett a városi rendezvények mőszaki kiszolgálásával, ami sok 

esetben majd egyszerre zajlik. 

A dolgozók továbbképzése a 2010-es évben tervezıdött és 2011 januárjában kezdıdött el a 
TÁMOP-3.2.3 pályázat finanszírozásával. A munkatársak közül 12 fı került beiskolázásra, 
függetlenül végzettségétıl. Az önismereti tréninget, vállalkozási ismereteket és kulturális 
projektciklus menedzsmentet magába foglaló képzést a Pécsi Tudományegyetem 
Felnıttképzési Kara végezte. Sikerült olyan keretet adni a képzésnek, hogy másoddiplomát is 
szerezhetnek azok, akik az elméleti képzésen túl teljesítik a gyakorlati képzést is, illetve 
megírják szakdolgozatukat és leállamvizsgáznak. Államvizsgájuk 2012. január 23-án volt. 
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Ezzel a képzéssel a dolgozók elvégezték egyben a 7 évenkénti továbbképzés kötelezı 
óraszámát. 
 
 
AGORA Program 

 
A 2012-es évet az AGORA program építkezéseinek folyamata, majd megszakadása határozta 
meg. 
 
Az építkezés leállása sajnos nehéz helyzetbe hozta a város vezetıségét, illetve az intézményt. 
A 20 %-os készültségi fok elérése után, hónapokon keresztül nem történt az épület 
átépítésében elırehaladás.  
A PTE Illés Gyula Karának E épületében jól érezzük magunkat. Valamennyi mővészeti 
együttesnek és civil szervezetnek megfelelı helyet tudunk biztosítani a raktártól a 
próbahelyig. 
Az irodák elrendezésében sem volt probléma, hiszen az épület 2000 m2 aktív területét 
használatban vettük.  A díszterem 180 fıt befogadó, állandóan használt terünk, a 
táncpróbákon át az esküvıkig minden formára alkalmazzuk. Sajnos nagyon hiányzik a 
koncert, a színházi bérletsorozat. A lehetıségeket kihasználva igyekeztünk a kisebb létszámú 
elıadásokat, konferenciákat, találkozókat itt megrendezni. 
 
A 2012-es évben sem költöttünk felújításra, beruházásra, nagyobb eszközök pótlására. Sajnos 
a számítógépparkunk elöregedett, több munkatársunknak nincs számítógépe, lassan 
használhatatlan a monitorja, sokszor kényszerszünet van a nyomtatási és fénymásolási 
munkában.  Változást az AGORA felújítástól remélhetünk, amely 10 db új számítógépet ad az 
intézménynek. 
 
 
 
Az év rendezvényei 
 
Beszámolónkban a Mővelıdési Ház, Mővészetek Háza, Mozi és Tourinform hagyományos, a 
közönség és az intézményt használók körében megszokott és elvárt programok, szolgáltatások 
eredményességérıl, megvalósulásánál és statisztikai adatairól adunk számot. 
Részletesebb beszámolót és értékelést az alábbi tevékenységekrıl nyújtunk: 
 

1. Színház, hangversenyek, koncertek, kiállítások 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes AGORA pályázata a Mővelıdési Ház 
2012. évi tevékenységét, bevételeinek alakulását jelentısen befolyásolta. 
 
A korábban rendelkezésünkre álló közösségi terek és foglalkoztató termek hiánya miatt az 
elızı években megszokott rendezvényeink nagy részét  el kellett hagynunk. 
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Színház: 
Befogadó színházi tevékenységünket határozatlan idıre szüneteltetnünk kell. Ezt a tényt a 
hosszú évek alatt megszerzett, kiváló színházi és produkciós irodai partnereinkkel is tudattuk, 
azzal együtt, hogy természetesen az új, korszerő AGORA színházunkba visszavárjuk ıket, 
mint együttmőködı partnereket. 
 
A kiállításokat és a koncerteket is hasonló, szőkebb keresztmetszetben rendeztünk. A 
bizonytalanság és a helyhiány miatt a fogadott rendezvényeink – fıleg a nagy létszámúak – 
jelentısen megcsappantak, hiszen a hosszabb elıkészületeket, nagyobb tereket igénylı 
eseményeket nem mertük befogadni. 
 

Kiállítások: 
A 2012. évben 4 db kiállítást rendeztünk saját szervezésben, különféle témákban. 
 

Vígvári Tamás - Középkori Magyar várak 3D-ben. 

A Szent László Napok 2012 évi kísérı rendezvénye a Középkori magyar várak 3D-ben címő 
kiállítás, melynek megnyitójára 2012. június 22-én, 17 órakor került sor.  

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza részérıl Baky Péter igazgatóhelyettes 
köszöntötte az érdeklıdıket, akik a nagy hıség ellenére ezt a programot választották. 

A kiállítást Kaczián János nyugdíjas levéltári fıtanácsos, a Honismereti Egyesület elnöke 
nyitotta meg. Közremőködött a Gagliarda kórus.  A megnyitón kb. 23-an vettek részt plusz a 
kórus tagok létszáma, amely szintén 20 fı. Így összesen kb. 50-en látták a megnyitó 
alkalmával a kiállítást. 

A díjtalan kiállítás megtekinthetı volt: 2012. július 13-ig. 

 

A kiállítás megnyitóján a kórus tagjaival együtt kb. 50 fı látta a kiállított képeket, szombaton 
23-án 40 felnıtt, 22 nyugdíjas, 26 diák látogatta a kiállítást, 24-én vasárnap 3 felnıtt, 7 
nyugdíjas, 4 diák látogatója volt. A látogatók fıként helybéliek voltak, de akadt közülük 
Németországból, Budapestrıl, illetve más tolna megyei településekrıl idelátogató is összesen 
18 fı vidékrıl érkezı látogató volt. 

A kiállítás ırzésében a nyugdíjas klub önkéntesei vettek részt.  

Látogatók létszáma összesen: 152 fı 

 

A 42. Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat és Kiállítás idén a régi Vármegyeháza 
elıcsarnokában került megrendezésre. Általános iskolás korú gyerekek pályázhattak, 
újdonság volt ebben az évben, hogy nevezési költséget kértünk, alkotásonként bruttó 250 Ft.-
ot. A zsőri tagjai voltak: Baky Péter festımővész, Kovács Ferenc festımővész, és Pék 
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Jánosné, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza volt igazgatóhelyettese. 
Kiemelt figyelemmel fogadták a család-ábrázolásokat, mely a családot valamilyen 
tevékenység vagy népszokáshoz köthetı cselekvés között ábrázolta. Tolna megyébıl 12 
általános iskola küldött, vagy hozott be személyesen rajzokat, összesen 405 db rajz került 
elbírálásra.  

A kiállítás 2012. május 23-án 15 órakor Pósta Zoltán, a Tolna Megyei Intézményfenntartó 
Központ igazgatója nyitotta meg ünnepélyes keretek között. 

A kiállításra került rajzgyőjtemény 2012. június 15-ig (keddtıl péntekig, 9.00-17.00-ig) volt 
megtekinthetı a Régi Vármegyeháza elıcsarnokában.  

Támogatók voltak: 

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 
Baky Péter festımővész 
Bóbita Bábszínház 
Kovács Ferenc festımővész 
Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ 
 
„Jó bor jó egészség” címő kiállítás 

A Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület minden évben bemutatkozik egy kiállítással a 
Szekszárdi Szüreti Napokon. Az idei kiállítás címe a „Jó bor jó egészség”. A kiállítás témája 
a bor és gasztronómia a népmővészetben.  

A kiállítók között szerepeltek népi iparmővészek, népmővészet ifjú mestere címmel 
kitüntettetek illetve A Népmővészet Mestere díjjal kitüntetett mővészek is.  

 

Kiállítók:  

Kozák Éva 

A Népmővészet Mestere 

 

Farkas Lászlóné (Pál Bözsi) 

A Népmővészet Mestere 

 

Glöcknerné Szőcs Adél 

A Népmővészet Ifjú Mestere 

 

Csúcs Endre 

Népi iparmővész 

 

Decsi-Kiss Jánosné 

Népi iparmővész 

 

Lieszkovszky Tiborné 

Népi iparmővész 

 

Fenyvesi István 

 

Szabó Anna 

 

Vargáné Kovács Veronika 

 

Somody Beáta 

 

Szőcs Sándorné 
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Könyvné Szabó Éva 

Népi iparmővész 

 

Rács Róbert 

Népi iparmővész 

 

Nepp Dénes 

Népi iparmővész 

 

Dr. Say Istvánné 

Népi iparmővész 

 

 

 

Kiss Mária 

 

Pirisáné Nagy Katalin  

 

Nagy Brigitta 

 

A megnyitón dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató beszélt a népmővészet a néphagyomány 
fontosságáról. 

A megnyitó ünnepségen kb. harmincan vettek részt. A látogatók száma a szüreti napok alatt 
kb. 287 fı volt. 

A kiállítás ırzését a Mentálhigiénés Mőhely Nyugdíjas Tagozata és a Babits Klub vállalta, a 
következı beosztással. 

 

VI. Szekszárdi Festészeti Triennálé 

A Szekszárdi Festészeti Triennálé ötlete 1996-ban indult útjára a Mővészetek Háza 
vezetıjének, Baky Péter festımővésznek köszönhetıen, aki az 1995-ben alakult Magyar 
Festık Társaságának lehetıséget biztosított a bemutatkozásra. 

A Magyar Festık Társaságát 1995-ben alapította meg 33 festımővész. 2008-ra 282 
mővésztaggal a magyar festımővészek legnagyobb országos hatáskörő szakmai szervezete 
lett. Alapító elnöke Karátson Gábor festımővész-író volt, elnöke jelenleg Kováts Albert.  

1996-ban került megrendezésre az I. Festészeti Triennálé. Az újonc egyesületnek ez egy óriási 
segítség volt, hiszen megalakulásának második évében országos kiállítással indíthatott. 1956 
kerek évfordulóján témául a forradalmat választották. Ekkor született az elhatározás, hogy 
minden alkalommal egy neves évfordulóhoz kötik a megjelenést. 1999-ben a II. Festészeti 
Triennálé Bető a képben címmel Paul Klee jegyében zajlott. 2002-ben, a III. Szekszárdi 
Festészeti Triennálé évében Gulácsy Lajosnak volt kettıs évfordulója. A IV. Szekszárdi 
Festészeti Triennálé éve 2005 volt, Farkas István emlékezete címmel nyitottuk a kiállítást. 
2008-ban - lévén Babits év - értelemszerően Babits Mihály szellemisége volt a triennálé 
tematikája, mely az V. Szekszárdi Festészeti Triennálé volt.  
A VI. Szekszárdi Festészeti Triennálé Rippl-Rónai József festımővész élete és munkássága 
elıtt tiszteleg, akit a posztimpresszionizmus és a szecessziós törekvések legjobb 
képviselıjeként tartanak számon. Kialakította az un. „kukoricás” stílust és festıi munkássága 
utolsó harmadában drámai erejő portrékat festett, pl. Babits.  
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A kiállítás a Mővészetek Háza átépítése miatt a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ és 
Posta Zoltán úr jóvoltából Szekszárdon, a Régi Vármegyeházán került megrendezésre. 

A kiállításon a Magyar Festık Társasága 64 mővésze, 80 alkotással volt jelen. A kiállítást 
Kováts Albert festımővész, a társaság elnöke rendezte. 

A megnyitóra 2012. szeptember 22-én, szombaton 11.30 órakor került sor. A kiállítást Baky 
Péter festımővész, az intézmény igazgatóhelyettesének köszöntı szavai után P. Szabó Ernı 
mővészettörténész, mővészeti író nyitotta meg.  

Közremőködı vendégünk Lozsányi Tamás zongoramővész volt, aki Liszt Ferenc zongoráján 
adott elı két mővet. 

A kiállítás megnyitóján a kiállító mővészek nagy része is megjelent, így az érdeklıdı 
közönség „elsı kézbıl” kapott tárlatvezetést, ismertetıt a mővekrıl. 

Rendezvényünket a Twickel Szılıbirtok Kft. támogatta. 

A megnyitón 150 fı vett részt, és a délután folyamán további 160 érdeklıdı tekintette meg a 
tárlatot. A Szüreti Napok rendezvénysorozatához kapcsolódó kiállítás vasárnapi 
látogatószáma 123 fı volt. 

A teremırzést a Szüreti Napok ideje alatt a nyugdíjas klub tagjai látták el. A további 
idıtartam alatti ırzést kollégák látják el. 

 

A triennálét 2012. október 25-ig tekinthetik meg az érdeklıdık, vasárnap és hétfı kivételével 
naponta 9-17 óráig 

 Hangversenyek: 

Újévi koncert: Budapest Ragtime Band – 2012. január 01. 16.00 óra 
Helyszín: Garay János Gimnázium díszterme 
 
 
A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult fıiskolát végzett jazz- és klasszikus 
muzsikusokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerő 
hangszereléssel ültették át egyedülálló hangzássá. 
Az együttes résztvevıje rangos fesztiváloknak a világ minden részén. Fellép a Berlini 
Filharmóniában, rendszeres szereplıje a magyar, német, az amerikai, svájci stb. televíziók 
szórakoztató mősorainak. 
Az együttesnek nemcsak a ragtime muzsika ápolása és megszerettetése a célja, hanem a 
közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatása, amelynek soraiban minden 
korosztály megtalálható. A mősorban jazz- és dixiland örökzöldek, a világon egyedülálló 
zenei paródiák, ismert slágerek és operák humoros feldolgozásai voltak hallhatók. 
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Ifjúsági Hangverseny bérlet 

2012-es év elsı ifjúsági koncertjére február 9-én került sor. Két elıadás keretében (12.30; és 
14.30 órakor) összesen 298 diák hallgatta a koncertet. 

Az elıadás címe: Hárfa és hegedő mőhelytitkok 

Az elıadás helyszíne: Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Szent István tér 
15-17 (Fıiskola „E”-épület), ez azért fontos, mert nem kellett terembérleti díjat fizetnünk. A 
közremőködı elıadómővészek Kocsis Andrea hárfa mővész és Földesi Lajos hegedőmővész 
voltak. 

A következı és egyben a bérlet utolsó elıadása március 8-án volt. A Mydros görög zenekar 
elıadása felejthetetlen élményt nyújtott. 

A 2012-13-as tanévre szóló bérlet elsı elıadásán vagyunk túl, melyet november 7-én 
hallgathatott a közönség. Elıadók voltak Tóth –Fekete Nóra zongoramővész és Pálfi László 
énekmővész. Debussy muzsikájából adtak ízelítıt a diákoknak. 

Ugyancsak kettı elıadás volt. Középiskolások a délelıtti elıadásra 170-en váltottak bérletet, 
míg a délutáni elıadásra az általános iskolások 250-en jöttek el. Az idei év kicsit már szebb, 
mint a tavalyi a látogatottság tekintetében, de még mindig nagyon el vagyunk maradva a 
korábbi években megszokott közönségszámtól! 

A díszterem foglaltsága miatt sajnos ismét a Garay gimnáziumban kellett megtartani az 
általános iskolásoknak szóló elıadást. Ez plusz kiadást jelent, pontosan 60.000.- Ft-ot, amit 
terembérletre kell fordítani.  

Egyre kevesebben vannak azon iskolák illetve pedagógusok, akik törıdnek a rájuk bízott 
ifjúság zenei nevelésével. Nem csupán a diákok érdeklıdésének hiányáról van szó, hanem a 
pedagógusok körében is érdektelenség tapasztalható. Legfıképpen anyagi gondokkal 
magyarázzák, de valószínő egészen más okok vannak a háttérben. Néhány pedagógus 
elmondása szerint, súlyos gondok vannak a gyermekek viselkedésével, magatartásával, 
nagyon nehéz fegyelmezni a középiskolás korosztályt. Elıfordult, hogy a koncertlátogatást 
követıen nem tértek vissza az iskolába. Így ezeket a gondokat elkerülendı inkább nem 
vesznek részt iskolán kívüli rendezvényeken, vagy csak csekély számmal. 

A koncertlátogatók többsége, szívesen jön, és különleges élményekkel távozik. Sokuknak ez 
az egyetlen lehetısége, hogy kapcsolatba kerüljön a komolyzenével, megismerje a hangszerek 
csodálatos világát.  

A presztízzsel bíró vonzó helyszín, mint pl. a Mővészetek Háza nagyobb kedvet teremt majd 
a koncertlátogatáshoz. Nagyon várjuk elkészültét, bízom benne, hogy a Mővészetek Háza 
megnyitása miatt ismét nagy érdeklıdésre számíthatunk és az ifjúsági koncertek 
látogatottsága eléri, vagy inkább felülmúlja a korábbi évek 7-800 fıs közönségét.  
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Nekünk feladatunk, hogy segítsük az ifjúság zenei nevelését és meg kell tennünk mindent, 
azért hogy szívesen látogassák a koncertjeinket. 

Az utóbbi években az egyre szőkösebb anyagiak és nem utolsó sorban a helyszín 
bizonytalansága is nehezítette a fellépık kiválasztását.  

A bérlet mősorának kiválasztásakor koncepció az volt, hogy az egyik koncert kapcsolódjon az 
adott évben ünnepelt neves évfordulóhoz. (Erkel, Liszt, Debussy) A második farsang tájára 
esı koncert, legyen könnyedebb, vidámabb emlékeztessen a néphagyományra természetesen a 
komolyzene határain belül. A harmadik elıadás során pedig a helyi tehetségekkel 
ismerkedjenek a diákok. A zeneiskola mővésztanárai, diákjai, együttesei adnak mősort. 

Fontos lenne az ifjúság számára a minıségi kultúra- és mővészet megismerése. 

A mi feladatunk továbbra is az ifjúság zenei nevelésének segítése, zenei élmény nyújtása, a 
koncertek elegáns, kulturált lebonyolítása.  

 

Egy kis összehasonlítás: 2010/2011-es tanévre 570 db  

2011/2012-es tanévre 298 db 

2012/2013-as tanévre 420 db bérletet adtunk el. 

 

A „Varázsoljunk Zenét”  óvodásoknak kisiskolásoknak (3-10 éves korig) szóló koncerteken 
a vonós, fafúvós, rézfúvós hangszerekkel ismerkedhettek meg a gyermekek. 

Az elıadások idıpontjai: 2012. március 28, április 25 és május 23. hangszerbemutatóval 
egybekötött zenés délelıttöket kicsiknek-nagyoknak, melyen az elıadók játékos formában 
mutatták be a hangszereket és a komolyzene világát. A három alkalommal összesen 360 
gyermek látogatta a koncerteket. 

 

Komolyzenei hangversenyek látogatásának szervezése Pécsett 

A mindenki által jól ismert indokok miatt intézményünkben nincs lehetıség nagyléptékő 
komolyzenei hangversenyek szervezésére. Közönségünk megtartása érdekében vállaltuk fel, 
hogy erre az idıszakra Pécsre a Kodály Központba szervezünk hangverseny látogatásokat. 
 
A Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezı és Rendezı Nonprofit Kft a Mővészetek 
Házával közösen hosszú éveken át rendezett komolyzenei hangversenyeket. A közös munka 
azért bírt kiemelkedı jelentıséggel, mert így olyan nagyzenekari koncerteket és egyéb, a 
komolyzene világában ismert, és kiváló elıadómővészeket tudtunk a szekszárdi közönségnek 
elhozni, melyre saját erıbıl nem lettünk volna képesek. A komolyzene iránti érdeklıdés 
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sajnos elenyészı, ezért nem tudunk teltházas koncerteket szervezni, szükség van a 
Filharmóniával való együtt munkálkodásra.  
Sajnos ez a kapcsolat az utóbbi években megszőnt. A koncertlátogatók részérıl az igény 
megvan, hiszen szervezésünk alatt 90-en váltottak bérletet az elıadásokra. 
A bérlet öt elıadást tartalmaz, melynek 1, elıadása 2012-ben, a többi a jövı évben valósul 
meg. 
 
 

Mesterbérlet 2012/2013 

2012. október 4. csütörtök 19:00 
18:00 Prológus  
Orfeo Zenekar 

vezényel: Vashegyi György 

 

Hangverseny a zene világnapján – 2012. OKTÓBER 1. hétfı 

Helyszín: Régi Vármegyeháza 

Intézményünk mostoha körülményei miatt az idei évben az újévi és az ifjúsági 
hangversenyeken kívül sajnos nem volt módunk koncertet szervezni. 

Posta Zoltán a Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vezetıje, valamint Korcsmár 
István, az AliscaBau Zrt. vezetıje jóvoltából a Zene Világnapján lehetıségünk volt 
megtartani hagyományos ünnepi koncertünket. 

E koncerteken Földesi Lajos hegedőmővésszel közös szervezésben fiatal magyar tehetségeket 
mutatunk be az érdeklıdı közönségnek a Szekszárdi Kamarazenekar közremőködésével. 

Vendégek:  
1. Kövi Arthur – csellómővész 

Az átlagtól eltérı képességekkel elsısorban improvizációs képessége teszi különlegessé, 
amelyet a könnyő-, és komolyzenében egyaránt hasznosítani tud. Másodsorban saját 
egyénisége, tudása, amivel kétszázezer százalékosan "bombázza" a közönséget. Hol 
rettentıen finoman, hol pedig a vulkán mindent felemésztı tüzével. 
 

2. Kuti Róbert – hegedő 
A Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem Különleges Tehetségek Osztályának növendéke. 

 

A rendezvényen közremőködtek: 

• Ágostonné Béres Kornélia-fuvola 

• Kocsis Andrea - hárfa 
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• Kövi Arthur - cselló 

• Kuti Róbert - hegedő 

• Suha Tamás - hegedő 

• Szekszárdi Kamarazenekar 

• Mővészeti vezetı: Földesi Lajos 

• Csötönyi László- mősorközlı 

 

Résztvevık száma: 62 fı 

A Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye 

Az október 23-i városi megemlékezés immáron hagyományos elemeként az ünnepi 
megemlékezést és koszorúzást követıen délután a Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi 
hangversenyt adott a Béla király téri Régi Vármegyeháza Dísztermében. Idén a Katolikus 
Templom felújítása miatt esett a választás a Vármegyeházára. A koncerten nagyon szép sikert 
aratott, sokan voltak rá kíváncsiak az új helyszínen, megtelt a terem a komolyzene iránt 

érdeklődőkkel. 

Résztvevők száma: 120 fő 

 

 

Karácsonyi Koncert 

Az idei évben is hasonlóan a korábbiakhoz a Karácsonyi Koncert a Szekszárdi Karácsonyváró 
programsorozat részeként 2012. december 21-én került megrendezésre a Babits Mihály 
Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza dísztermében. 

Ez alkalommal nem egy mővészeti együttes, hanem két különbözı mőfajt képviselı csoport, a 
Szekszárdi Jazz Quartet és a Tücsök Zenés Színpad örvendeztette meg a szekszárdi 
közönséget ünnepi hangulatú mősorával. A gyerekek magyar és angol, a karácsonyi 
ünnepkörhöz kötıdı népdalokat, valamint népszerő karácsonyi dalokat adtak elı neves 
magyar szerzıktıl és elıadóktól, a Jazz Quartet pedig saját szerzeményekkel (Hulin – Béres; 
Hulin – Kelemen) tette felejthetetlenné az ünnepi koncertet. 

Résztvevık száma: 110 fı 
 

 
 

2. Gyermekjátszók, versenyek, sorozatok 
 



13 

 

Játszóházak  
 
Intézményünkben a gyermekeknek szánt programok a jeles napok köré szervezıdnek.  A 
korábbi években az interaktív foglalkozások a Játékvár-lak családi játszóház keretein belül 
valósultak meg. 
 
Húsvéti Játszóház - 2012. március 31. szombat 

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza díszterem 

A Húsvéti kézmőves játszóházra reggel 9 órától érkeztek a vendégek folyamatosa, kb. 11 
óráig vettek belépıjegyet. A Fecske Bábcsoport húsvéti történetet játszott, a gyerekek nagy 
figyelemmel nézték. Jó volt a hangosítás, nagy volt az érdeklıdés. A népi gyermekjátékokat 
Farkasné Enyedi Gyöngyi vezette, igen nagy aktivitás volt. Gáti Laci zongorán kísért. 
Meglepıen sok apróság volt, babakocsisok, a néhány hónapostól a 3 évesig. A közönség nagy 
része óvodáskorú gyerekekbıl állt. Szép számmal voltak most is apukák, ill. komplett 
családok.  

 

A kézmőves játszóházban a következı kínálattal vártuk a gyerekeket. 

• Beigli nyúl készítette: Lerch Kriszti,  
• Papírkosárka tojásnak  készítette: Csabai Zsuzsi 
• Húsvéti ajtódísz készítette: Farkas Zsuzsi 

• Illatpárnácska készítette: Szanyó Gabi 
• Népi gyermekjátékokat vezette Farkasné Enyedi Gyöngyi + 3 fı táncos 

 (Bartina Néptánc Egyesület)  
• Tojást festett Kissné Magdi 
• Textil tojást, ajtódíszt és bárányt készítettek a Szekszárd környéki 

Foltvarró Egyesület tagjai (4 fı) 
• Baba-sarok a 3 év alatti gyerekekre figyelt: Karácsonyi Zoli 
• Kerekító foglalkozást tartott Sziliné Ilus (Halász Háló Egyesület) 

 
o Teafızést Herrné Judit csinálta 
o Jegypénztáros Töttısné Csilla volt 
o Fotózott: Kovács Eleonóra 
o Hangosító, technikus Bán Csabi volt 

 
 

12 órakor tombolát sorsoltunk- 25 db díjat húztunk ki, mely nagy része a kollégáktól került 
felajánlásra. Fıdíj egy csokitorta volt.  
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A rendezvény költsége (szakmai költség, papírok, kamilla, illóolaj, teafilter, tojásfesték stb) 
10.344.- volt. 
A Fecske bábcsoport díja 20.000.- volt, összesen 30.344 Ft volt a kiadás. 
A belépıjegyek bevétele (160 fı) : 73.900.- 

 
Összességében elmondható, hogy a rendezvényre nagy igény mutatkozik. A közönség nagy 
része vissaztérı vendég, kisgyerekes családok. Igazán vonzó elem a tombola, és a teázás is 
jólesik a gyerekeknek. Meleg hangulat, családias légkör volt jellemzı. 
 
 
Karácsonyi Kincsesház - 2012. december 16. vasárnap 9.00-13.00 

Mővelıdési Ház díszterem- és díszterem elıtér 

A délelıtt folyamán a következı kézmőves tevékenységek voltak: 

• origami- karácsonyfa díszek, textilképek, kis tasak készítése 

• papír balerina készítés, könyvjelzı és képeslap készítés, mézeskalács-sütés, gyertya-
készítés 

• ¾ 10-tıl volt Kerekítı Sziliné Tarnóczy Ilona vezetésével, fsz. 5-ös teremben  

• ¾ 11-tıl népi gyermekjátékok, énekfőzés  volt fél órában a Bartina Néptánc Egyesület 
táncosainak részvételével  

• ¼ 12-kor a Grimaszk Bábszínház: Tele… Puttony címő elıadását látták a gyerekek. 
Nagyon ötletes, színes kosztümöt és díszleteket használó, interaktív zenés darab volt, a 
gyerekek nagyon élvezték. Profi színpadi mősort láttunk. 

• 12.30-kor Tombolát sorsoltunk, melyeket az intézmény gyerekteres raktárából 
maradék eszközökbıl, ill. apróbb irodaszerekbıl, a kollégák felajánlásaiból 
csomagoltuk össze 25 db-ot. 

 

A közönség lassan érkezett és kezdéskor még alig-alig voltak a térben. Az igazi hullám 10.30-
11 között volt, a kisgyerekesek addigra tudtak a helyszínre érkezni.  

A díszterem egyik sarkában volt a gyerek játék-sarok a Gyerek-tér eszközeivel, folyamatos 
volt a nyüzsgés. A nyugdíjas kollegáink (Pékné, Wenkné, Antal M.) közremőködésével 
népszerő volt a mézessütemény sütése az elıtérben, a bárpult elıtt.  

Itt volt a délelıtt folyamán ingyenes házi-büfé teával és süteménnyel. A házi sütit a Babits 
Nyugdíjas Klub tagjai hozták, a teát a Babits készítette. Minden elfogyott! 

Az érdeklıdés kisebb volt a tavalyinál, ennek oka talán az is lehetett, hogy szombati 
munkanap után vasárnap rendeztük a játszóházat. 85 belépıt adtunk el.  
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Jegybevétel: 57.600 Ft volt,  kiadás: szakmai anyagköltségre 17.000 Ft volt. (Ebbıl vettük 
meg a nyugdíjasainknak az ajándékhoz az alapanyagokat, a vendéglátáshoz néhány dolgot.) 
Bábszínház: 68.580-ba került. 

 

Felajánlás eszközökre/önkéntes munka: 

házisüti (Babits Nyugdjías Klub), tombolatárgyak (kollégák) babatorna (Halász Háló 
Egyesület) 7 féle foglalkozás benne az Origami Baráti Kör és a Szekszárdkörnyéki Foltvarrók 
önkéntes munkája. 

Az önkéntes munka becsült értéke: 70.000.- 

 

Nyári Kalandozások – Foglalkoztató táborok általános iskolás gyerekek részére a nyári 
idıszakban: 

 

Intézményünk ez év nyarán új programsorozattal várta a város kisiskolásait: foglalkoztató 
táborokat szerveztünk napközis jelleggel. A gyerekek 4 turnusban hétköznaponként naponta 
8,00-16,00 óráig vehettek részt a táborokban, a foglalkozások mellett meleg ebédet is kaptak. 

A programokat úgy állítottuk össze, hogy mindenki találjon kedvére valót: kézmőves-, sport-, 
drámajáték-, zenefoglalkozások, filmvetítés mellett minden héten volt kirándulás a környék 
nevezetesebb helyeire (Decs-babamúzeum, Pörböly turisztikai központ, Fadd meseház, Lösz 
szurdik tanösvény). 

 

Turnusok: - június 18-22.  

� táborvezetık: Gonda M.-Zakné Takács G.  

� létszám: 26 fı 

   - június 25-29.  

� táborvezetık: Sebestyénné Tóth G.-Szanyóné Lóki G. 

� létszám: 28 fı 

-július 2-6. 

• táborvezetık: Karácsonyi Z.-Szanyóné Lóki G. 

• létszám: 27 fı 

július 30-augusztus 3. 
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• táborvezetık: Kissné Hóner M.-Lerch K. 

• létszám: 29 fı 

Az étkeztetést a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. illetve az Ady étterem biztosította. 

A turnusokra igen nagy volt az érdeklıdés, hosszú a nyári szünet, nehéz megoldani a 
családoknak a gyerekek felügyeletét, itt pedig igen tartalmas, változatos programokat 
kínáltunk az érdeklıdıknek. A táboroknak nagy sikerük volt, a gyerekek jól érezték magukat, 
a játék mellett sok új ismerettel is gazdagodtak, a szülık pedig biztonságban tudták 
gyerekeiket. 

 

Együttmőködı partnerek:  

1. Csizmazia Ferencné és Csötönyi László drámapedagógusok 

2. Kovács Gábor zenész, Rács Róbert keramikus 

3. dr Say Istvánné kézmőves oktató 

4. Beréti István fafaragó 

5. Acélosné Solymár Magdolna foltvarró 

6. Könyvné Szabó Éva bırmőves 

7. Decsi Kiss Mária gyöngyfőzı 

8. Jilling Mária origami készítı 

9. Minorits Jánosné babakészítı 

10. Szekszárdi Mentıállomás, Tőzoltóság 

11. Magyar Vöröskereszt 

12. Bátai Fekete Gólya Ház 

13. Petrics Mézeskalács Múzeum 

14. Pörbölyi Ökoturisztikai Centrum 

15. Decsi Babamúzeum, Faddi Meseház. 

 
 

Versenyek: 
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Hollós László Tolna Megyei Természetismereti Versmondó Verseny - 2012. február 22, 
szerda 

 

Helyszín: Babits Mihály Mővelıdési Ház ("E" épület) táncterem, kórusterem, II.elıadóterem 

Program: Több, mint 10 éve rendezünk a megye általános iskolásai számára a 
természetismereti versmondó versenyt. A Gyermekek Háza beolvadásával átvett programból 
az akkor még mőködı Hollós László Oktatóbázis keretében a természet szeretetére nevelés, a 
környezettudatos szemlélet formálása szándékával Természetismereti Versmondó Versenyt 
alkottunk. A rendezvény 2009-ben, a Hollós Emlékév tiszteletére vette föl a szekszárdi 
születéső, nemzetközi hírő természettudós nevét. 
Az esemény a mővelıdési ház állandó februári programja, az iskolai oktatást kiegészítı, 
kompetenciafejlesztı tanulmányi verseny. 

Mivel a célkorosztály számára más ilyen rendszerességő, a beszédkészséget, szereplési 
készséget, irodalmi ismereteket fejlesztı megmérettetés a megyében nincs, a program iránt 
minden évben nagy érdeklıdés és szakmai elvárás mutatkozik. 

A rendezvény meghirdetése a versenyfelhívás és a jelentkezési lap közzétételével: 

− A Babits Mihály Mővelıdési Ház által használt reklámfelületeken (az intézmény 
honlapja, Tolnai Extra), 

− Az elızı években versenyzıt felkészítı iskolák/pedagógusok megkeresése e-mailben, 

− A versenyfelhívás eljuttatása a megye valamennyi általános és középiskolájának 
központi e-mail címére. 

A jelentkezési lapot honlapunkról letölthetı formátumban, minden érdeklıdı számára 
hozzáférhetıvé tettük. 

Támogatásra felkért szervezetek, magánszemélyek: 

Szakmai zsőritagoknak felkértük 

• Németh Juditot az Illyés Gyula Megyei Könyvtár mb. igazgatóját 

• Ivánné Bányai Ilona gyermekkönyvtár vezetıt (IGYUK), és 

• Horváth Endréné pedagógust. 

A szakmai zsőritagok anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalt munkájáért az intézmény 
Önarckép c. mősorára szóló tiszteletjeggyel és ajándék írószerrel mondtunk köszönetet. 

Díjak, különdíjak, illetve a versenyzık ellátását és megajándékozását szolgáló céltámogatás 
felajánlására és a zsőrizésben való részvételre levélben kértük fel az alábbiakat: 
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 Szervezet  Kapcsolat a mővelıdési házzal Támogatás 

1. Zöld Társ 
Környezetvédelmi 
Közhasznú Alapítvány, 

Szekszárd 

Több éve együttmőködı 
partnerünk más környezeti 
szemléletformáló programokban, 
szabadtéri rendezvényeinken is. 

15.000,- Ft biztosítása az 
általunk kiválasztott díjak 
megvásárlására + részvétel a 
zsőrizésben 

2. Szekszárdkörnyéki 
Foltvarró Egyesület 

Több éve együttmőködı 
partnerünk egyéb programokban, 
szabadtéri rendezvényeinken is. 

Díjként "Mesepárnák" készítése 
+részvétel a zsőrizésben 

3. Mattioni Eszter Hölgyklub 
Egyesület, Szekszárd 

Új együttmőködı partnerünkkel 
a kapcsolatfelvételt Csillagné 
Szánthó Polixéna segítette. 

15.000,- Ft biztosítása az 
általunk kiválasztott díjak 
megvásárlására  

4. Magyar Madártani És 
Természetvédelmi 
Egyesület Tm-i Csoportja, 

Szekszárd 

Több éve együttmőködı 
partnerünk más környezeti 
szemléletformáló programokban, 
szabadtéri rendezvényeinken is. 

Ismeretterjesztést szolgáló díjak 
(MME kiadványai) a II. 
korcsoport versenyzıinek + 
részvétel a zsőrizésben 

5. 
 

Gemenc Zrt. 

Baja 

Több éve együttmőködı 
partnerünk más környezeti 
szemléletformáló programokban, 
szabadtéri rendezvényeinken is. 

A korcsoportok I. 
helyezettjeinek ajándékcsomag 
és 1 db. különdíj felajánlása  

 

 

 

 

A rendezvény az intézményt az alábbi módon vette igénybe: 

� 8.00-12.00-ig: Termek elıkészítése (takarítás, berendezés, technika) korcsoporti 
kategóriánként + zsőrizéshez. Nevezettek és közremőködık létszáma szerint, díjak, 
oklevelek, emléklapok, zsőrilapok, stb. elıkészítése. 

� 13.00-13.30-ig: Zsőri szakmai megbeszélése 

� 13.30-14.00-ig: Megnyitó, tájékoztató a verseny menetérıl, zsőrik bemutatása. A 
versenyzıket és felkészítıket Matókné Kapási Júlia intézményünk vezetıje és 
Sebestyénné Tóth Gabriella versenyszervezı köszöntötte. 

� 14.00-16.00-ig A verseny lebonyolítása a versenykiírás szerinti korcsoporti 
kategóriánként külön termekben, külön zsőrizéssel és díjazással. 
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A zsőrik összetétele: 

I. korcsoport (1-2.oszt.): Zsőritagok: Ivánné Bányai Ilona (felkért szakmai), Csillagné 
Szánthó Polixéna (támogató Szd.MJV HB), Kissné Hóner Magdolna (BMMH és MH) 

II. korcsoport (3-4.oszt.): Zsőritagok: Németh Judit (felkért szakmai), Gaál Zsófia (támogató 
Zöld Társ), Szanyóné Lóki Gabriella (BMMH és MH) 

III- IV.korcsoport (5-6 + 7-8.o.): Zsőritagok: : Horváth Endréné (felkért szakmai), Acélosné 
Solymár Magdolna (Szekszárdkörnyéki Foltvarró E.), Tóth Sándor (támogató MME) 

  

Résztvevık: 

A csatolt versenykiírás szerinti témában (2012. „Víz az életért” évtizede) nevezett Tolna 
megyei általános iskolások. 

A versenyre a megye 7 településének 13 általános iskolájából összesen 81 versenyzıt 
neveztek felkészítı tanáraik (38 fı). Közülük 68 fı vett részt ténylegesen a versenyen. 

Tervezett látogatói létszám: 81 fı versenyzı + 30 fı felkészítı pedagógus (összesen 111 fı) 

Tényleges látogatói létszám: 68 fı versenyzı + 32 felkészítı pedagógus 100 fı 
 érdeklıdık (szülık) becsült létszáma 20 f
 Összesen: 120 fı 

Pénzügyi elszámolás: 

 Bevétel (nevezési díjak):   47.600,- 

 Kiadás (résztvevık díjazása): 37.645,- 

 

 

A szakmai zsőritagok egyeztetése a zsőrizési szempontokról eredményes, az értékelés 
egységes volt. 

A versválasztás esetenként nem felelt meg a versenykiírás szerinti témának, de összességében 
az életkornak megfelelı versekkel készültek a gyerekek. 

A gazdasági megszorítások a megszokott támogatói kör szervezeteinél is érezhetık: kevesebb 
díjfelajánlás érkezett, egyes támogatók visszaléptek. 

Évente visszatérı nehézséget okoz - más rendezvények alkalmával is - a társadalmi munkában 
velünk dolgozó zsőritagok méltó és illendı megvendégelése, ásványvízzel, kávéval, teával 
való kínálása. Ezek az élelmiszerek az intézmény reprezentációs költségkeretét terhelik. Ez 
alkalommal a dolgozók saját költségükön biztosították a közremőködık illı ellátását. Ez 
azonban nem várható el rendszeresen a kollektívától. mivel a probléma rendszeresen, más 
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programok, szakmai események kapcsán is felvetıdik, ez úton is kérem az intézményvezetést 
a lehetséges megoldás keresésére! 

 
 
 
Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

Területi forduló - Szekszárd 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium fıvédnökségével meghirdetett országos természetismereti 
verseny célja, hogy a különbözı iskolatípusban tanuló 11-12 éves gyerekek lehetıséget 
kapjanak környezetük önálló megfigyelésére, a terepmunka gyakorlására, a kutatómódszerek 
önálló alkalmazására, kiselıadásban mondanivalójuk kifejtésére. 

A verseny tartalma: 

A 4-5-6. évfolyamon feldolgozott tananyaghoz kapcsolódik. Természetismereti, 
környezetismereti, biológiai, földrajzi alapismeretek, vizsgálatok, kibıvítve a lakóhelyi 
környezet élıvilágának bemutatásával, az ott végzett megfigyelésekkel, a verseny keretében 
szervezett terepgyakorlat tapasztalataival, a Kırös-Maros Nemzeti Park és az Aggteleki  
Nemzeti Park alapvetı ismerete. 

 

A 2012. április 13-án megrendezett területi fordulón 20 fı 5. és10 fı 6. osztályos tanuló vett 
részt. A verseny során megoldott feladatlap alapján állapítottuk meg a végeredményt. 
Korcsoportonként az elsı helyezett jutott tovább az országos megmérettetésre, azonban 
minden résztvevı tanuló tárgyjutalomban részesült. Apró ajándékokat (füzet, ceruza, toll, 
vonalzó, hegyezı …stb.) és könyvutalványt kaptak a gyerekek az eredményhirdetés során. 

A versenyzı diákok és a felkészítı tanárok is elégedettek voltak a verseny lebonyolításával és 
eredményével.  

 

 

Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál - Szekszárd, 2012. szeptember 21-22. 
 
2012. szeptember 21-22-én zajlott Szekszárdon az Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál, 
melyen 10 csoportot láttunk vendégül, összesen 355 fı gyermektáncost és kísérıiket. A 
fesztivál a Szekszárdi Szüreti Napok társrendezvényeként valósult meg a Nemzeti Kulturális 
Alap finanszírozásával, a Babits Mihály Mővelıdési Ház szervezésében és az Örökség 
Gyermek Népmővészeti Egyesület koordinálásával. 
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A csoportok maximális létszáma 40 fı volt. A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes 
pályázatnak köszönhetıen a csoportok szállását biztosítottuk valamint zenekari hozzájárulást 
fizettünk. Ezzel a feltétellel 10 csoportot vártunk. 

A csoportok szállása középiskolai illetve fıiskolai kollégiumokban volt. A 10 csoport 
öltözıjét a Mővelıdési Ház átépítése miatt a rendezvény nagyszínpadához közeli 
gimnáziumban oldottuk meg. Az étkezéseket a helyi Diákétkeztetési Kft. a PTE-Illyés Gyula 
Kar éttermében biztosította a csoportoknak. 

 A felmenırendszeres gyermektánc fesztiválnak köszönhetıen idén is színvonalas csoportok 
mutatkoztak be a szekszárdi közönség elıtt. 

A kétnapos rendezvény alatt három programban biztosítottunk fellépési lehetıséget a 
csoportoknak. Pénteken este az Örökség gálán (Melléklet 1.) léptek színpadra az együttesek – 
a Bartina Néptánc Együttes gyermekcsoportjaival kiegészítve – a helyi közönség elıtt. Az 
estét táncház zárta. Szombaton délelıtt a tavalyi évhez hasonlóan színpadi bemutatók helyett 
a „Ha kicsike vagyok is…” folkvetélkedıvel vártuk a táncosokat és az érdeklıdıket. 11 
gyermektánc csoport versenyzıi mérték össze tudásukat három kategóriában. A Szekszárdi 
Szüreti Napok Múzeum színpadán a népviseleti bemutató, a népdaléneklés és a néptánc 
improvizáció versenyszámaiban jeleskedtek a mővészeti iskolák táncosai. A zsőrit az 
együttesek vezetıi alkották. Természetesen saját produkcióikat nem pontozva, 1-tıl 10 pontig 
rangsorolhatták a versenyzıket. Az így felállított sorrend alapján minden kategória elsı 
három helyezettje értékes - a helyi vállalkozók által felajánlott - díjakat kapott, de jutott 
kisebb ajándék a többi versenyzınek is, aki színpadra állt és megmutatta szőkebb hazájának 
népviseletét, népdal kincseit és tánclépéseit. 

 

Gyıztesek: 

Népviselet kategória: 
1. Szabó Mónika Csenge, Szabó László Botond/Szekszárd Garay János Álatlános Iskola 
és AMI Bartina Aprók csoportja, Sárközi népviselet 
2.  Vajda Róza, Nemes Gáspár/Martonvásári Mővészeti Iskola gyermekcsoportja, Bukovinai 
népviselet 
3. Pap Anna Sára, Simon Olivér/Tordasi Pillikék gyermektánccsoport, Dél-Alföldi népviselet 
Néptánc kategória: 
1. Meskó Kata, Takács István/Kecskeméti Mővészetoktatási Intézmények Kodály Zoltán 
IskolájaNéptáncmővészeti Tanszakának Kisbetyárok csoportja, Kecskeméti táncok 
2. Lukács Lilla, Lénárt Ádám/Gödöllı Táncegyüttes Druzsba csoportja, Galgamente-
Galgamácsa 
3. Gaál Bernadett, Pesztenlehrer Ákos/Gyırújbaráti Csobolyó Cseperedık 
gyermektánccsoport, Kalocsa 
Népdaléneklés kategória: 
1. Nemecz Ézsaiás Réka/ Gödöllı Táncegyüttes Druzsba csoportja, Galgamente-
Galgagyörki népdalok 
2. Násztor Eszter/ Tordasi Pillikék gyermektánccsoport, Rimóci népdalok 
3. Tóth Luca/ Martonvásári Mővészeti Iskola gyermekcsoportja, Moldvai népdalok. 
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Szombaton délután a Szekszárdi Szüreti Napok leglátványosabb, leglátogatottabb eseményén 
a szüreti felvonuláson (Melléklet 2.) vehettek részt a csoportok. Itt több ezer ember elıtt 
vonulhattak a táncosok, táblájukkal, molinójukkal hirdetve egyesületüket, mővészeti 
iskolájukat.  

A beszámoló mellékletét képezi a fotó, sajtó, és web dokumentáció. (Melléklet 3.) 

A két nap alatt volt idejük a táncosoknak, hogy a „munka” mellett a vásári forgatagban 
megcsodálhassák a zsőrizett kézmőves termékeket, játszanak a fesztiválhoz kapcsolódó 
vidámparkban, valamint közönségei lehessenek a fesztivál gyerekeknek szánt programjainak. 

Az elmúlt évek tapasztalatai segítségével idén is egy jól szervezett, színvonalas fesztiválnak 
lehettek részesei a rendezvényünkön fellépı gyermektánccsoportok. Ezt igazolják a táncosok 
és pedagógusaik visszajelzései! 

 
 

Sorozatok 
 
Önarckép Értékkel 
 

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012. januárjától új sorozatot indított 
Önarckép Értékkel címmel, mely sorozatában a helyi kultúra és közélet ismert és kevésbé 
ismert alakjait kívánja bemutatni egy kicsit másként. 

Szeretnénk vendégeink munkásságán keresztül bemutatni személyiségüket is, hogy még 
közelebb kerülhessenek városunk lakóihoz. 

A rendezvénysorozat végigkísérte az évet – két nyári hónap kivételével – havonként egyszeri 
alkalommal. 

Helyszíne: Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza  (PTE IGYK E épület, 
díszterem) 

 

Önarckép Értékkel rendezvénysorozat idıpontjai és vendégei 2012-ben: 

 

2011. január 22-én, vasárnap 18.00 órakor   Lányi Péter zongoramővész 

2012. február 29-én, szerdán 18.00 órakor   Földesi Lajos - hegedőmővész 

2012. március 21-én, szerdán 18.00 órakor Béresné Kollár Éva- pedagógus, 
könyvtáros 
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2012. április 11-én, szerdán 19.00 órakor Kis Pál István – szépíró, 
versmőves 

2012. május 30-án, szerdán 19.00 órakor   Vida Péter – borász 

2112. június 20-án, szerdán 19.00 órakor   Tóth Sándor – barista 

2012. szeptember 26-án, szerdán 19.00 órakor  Schubert Péter – grafikusmővész 

2012. október 24-én, szerdán 18.00 órakor Lengyel János – újságíró, 
fıszerkesztı 

2012. november 28-án, szerdán 18.00 órakor  Baky Péter – festımővész 

2012. december 19-én, szerdán 18.00 órakor  Naszladi Judit – pedagógus, 

kórusvezetı 

 

 

Elsı rendezvényünk idıpontja 2012. január 22-én, vasárnap volt mellyel, a Magyar Kultúra 
Napjához igazodtunk. Az indítás nem véletlenszerő, a jeles idıpontban történı indítással 
jelezni kívántuk egyúttal azt is, hogy rendezvényünkkel értéket kívánunk képviselni és 
bemutatni. Az elıadás könnyedebb, beszélgetıs hangvételét a magas kultúra elemeivel 
gazdagítottuk és kívánjuk ezt tenni a továbbiakban is. 

Az elsı beszélgetés vendége Lányi Péter zongoramővész volt.  

A mősorról megjelenı cikkek és a rendezvényen megjelent vendégek visszacsatolása 
megerısített bennünket, hogy létjogosultsága van a folytatásnak. Ezt igazolja az is, hogy 
tervünk ismertetése után a Tolnatáj Televízió és a Tolnai Népújság is felajánlotta segítségét a 
rendezvény társadalmasításában. A Tolnatáj Tv felvételt készít és sugározza a 
rendezvényeket, a Tolnai Népújság egy beharangozó cikkel és további ingyenes 
programajánlóval járul hozzá a sorozat sikeréhez. 

Nem említettem eddig (mert nem e rendezvény kapcsán kaptunk elıször ingyenes segítséget), 
hiszen folyamatos támogatónk a Rádió Antritt, aki programajánlójával és figyelemfelkeltı 
riportjaival szintén ráirányította (ráirányítja) rendezvényeinkre a figyelmet. Ezt a lehetıséget 
megkaptuk a Szekszárdi Vasárnaptól is. 

A rendezvény kapcsán a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán 
Bizottságának anyagi támogatását is megkaptuk, mely támogatással a bizottság hozzájárult a 
sorozatindító rendezvényünk színvonalas lebonyolításához és a Magyar Kultúra Napjáról való 
méltó megemlékezéshez. A rendezvényt két alkalommal támogatták helyi vállalkozók 
(Goldkern Kft. és Art Cash Kft). 
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Mivel e rendezvénnyel egy folyamatot szerettünk volna teremteni, az elsı rendhagyó 
(vasárnap) idıpont után minden alkalmat szerdai napra terveztünk. A 18 órai kezdet 
megfelelınek bizonyult a téli idıszámítás idején, de véleményem szerint a nyári idıszámítás 
idıszakára esı rendezvényeket célszerő lenne 19.00 órakor kezdeni. 

Érdemes lehet átgondolni azt is, hogy ezeket a rendezvényeket akár szombati napon is sikerrel 
tarthatnánk meg a késıbbiekben. 

Az Önarckép Értékkel 10 alkalommal került megrendezésre 2012-ben. 

Vendégek létszáma: 930 fı 

 
 
Tanfolyamok: 
 

1. Foltvarró alaptanfolyam: 
A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza a Szekszárd Környéki 

Foltvarró Egyesülettel együttmőködve, foltvarró alaptanfolyamot indított 2012. október 12-

én. A foglalkozások helyszínét valamennyi alkalommal intézményünk biztosította.  

A tanfolyamra 9 fı jelentkezett, amely 10 alkalomból (20 órából) áll. A 2012-es évben 

8 alkalommal kerültek megrendezésre a foglalkozások, melyeken összesen 62 fı vett részt. A 

2013-as évben további 2 alkalommal rendezzük meg a foglalkozásokat.  

Elsısorban a már varrni tudó asszonyokat, valamint fiatal hölgyeket kívántuk 

megszólítani programsorozatunkkal, de nagyon nagy szeretettel fogadtuk a varrásban nem 

jártas érdeklıdıket is. Nagy örömünkre, minden korosztály képviseltette magát.  

 

A résztvevık számos technikát, trükköt tanulhattak meg a képzett, nagy szakmai tudással és 

tapasztalattal rendelkezı – a Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesületet képviselı – 

foglalkozásvezetıktıl. 

 

2. Tő, cérna, olló – varró és kézmőves foglalkozás sorozat 

 

A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza a Szekszárd Környéki 

Foltvarró Egyesülettel együttmőködve, varró kézmőves foglalkozás sorozatot indított 2012. 

február 21-én. A foglalkozások helyszínét valamennyi alkalommal intézményünk biztosította. 

A tavaszi turnusban 7 alkalommal kerültek megrendezésre a foglalkozások, melyeken 

összesen 45 fı vett részt. Elsısorban a már varrni tudó asszonyokat, valamint fiatal hölgyeket 

kívántuk megszólítani programsorozatunkkal, de nagyon nagy szeretettel fogadtuk a 
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varrásban nem jártas érdeklıdıket is. Nagy örömünkre, minden korosztály képviseltette 

magát.  

 

A foglalkozások alkalmával szemet gyönyörködtetı, egyedi, kézzel varrt csodákat készítettek 

a résztvevık. Többek között neszeszert, mobiltelefon tokot, tavaszi ajtókoszorút, húsvéti 

tojástartót, Anyák napjára szívet, hajtogatott tőpárnát, valamint csíkos macskát Gyereknapra. 

 

 A tavaszi turnust követıen az ıszi turnusban 4 alkalommal kerültek 

megrendezésre a foglalkozások, melyeken összesen 13 fı vett részt. Elsısorban a már varrni 

tudó asszonyokat, valamint fiatal hölgyeket kívántuk megszólítani programsorozatunkkal, de 

nagyon nagy szeretettel fogadtuk a varrásban nem jártas érdeklıdıket is. Nagy örömünkre, 

minden korosztály képviseltette magát.  

 

A foglalkozások alkalmával szemet gyönyörködtetı, egyedi, kézzel varrt csodákat készítettek 

a résztvevık. Többek között pénztárcát, nyakba akasztható pohártartót, palackdíszítı 

mellénykét, valamint textil tököcskéket. 

A résztvevık számos technikát, trükköt tanulhattak meg a képzett, nagy szakmai tudással és 

tapasztalattal rendelkezı – a Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesületet képviselı – 

foglalkozásvezetıktıl. 

 

3. Néptánc tanfolyam: 

 

Magyar embernek, magyar tánc!  

„Tanfolyam a néptánc alapok elsajátítása érdekében” a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek 
Háza és a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület közös szervezésében. 

Idıpontja: 2012. október 29-tıl hétfınként 18.00-20.00-ig, 10 alkalom (alkalmanként 2 óra!) 

Helyszíne: Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza táncterme 

Cél: Néptánc alapjainak elsajátítása, a néptánc és népzene megszerettetése és az alap képességek 
 kialakítása 

Célcsoport: Olyan érdeklıdıket vártunk, akiknek nincsen táncos alapképzettsége, de szívesen 
 megismernék a magyar nép kultúrájának ezt a formáját! 

Hirdetés: honlap, hírlevél, újság, szórólap. 

Tanfolyamvezetı:  Matókné Kapási Julianna, közremőködnek a Bartina Néptáncegyüttes táncosai 

Jelentkezési határidı: 2012. október 19, péntek volt. 
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Létszám: 42 fı  

Tanfolyami díj: 10.000 Ft/fı; házastársak esetében 15.000 Ft/házastárs  

 (500 Ft/óra/fı; 750 Ft/óra/2 fı házastárs)  

Lelkes csapat jött össze, akik a tanfolyam folytatását szorgalmazzák! 

 
 
„GA-ZSI” Garay Zsibvásár 2012. 

 

A város központi terének lakossági célú, a helyi társadalom igényeit szolgáló, nagyobb 
kihasználása érdekében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyetértésben, 
intézményünk 2011. januárjától rendszeresen, minden hónap elsı szombatján használt cikk 
vásárt rendezett a Garay téren. 

 

Ide bárki jelentkezhet, aki a saját tulajdonában lévı használati tárgyait, győjteményeit 
megunta és eladni akarja. A rendezvény népszerő 10-14 vásáros bérel helyet alkalmanként. 
Célunk ezzel a Garay tér közösségi térré alakulásának a segítése volt, szem elıtt tartva ennek 
praktikusságát is. 
 

Rendezvényügyeletet minden alkalommal 7.00-13.00 biztosítunk a téren. 

A programra vonatkozó, folyamatos érvényő, díjmentes közterület használati engedélyt 
III.1651-1/2010. iktató számon bocsátotta ki a polgármesteri hivatal. 

Az év folyamán a résztvevık száma a rendezvény ismertségével arányosan növekedett, egyre 
többen érkeznek a vidékrıl is (Baja, Vaskút, Paks, Bátaszék …stb.). Az idıjárás is 
befolyásolja az árusító kedvet, februárban az extrém idıjárási körülmények miatt elmaradt a 
rendezvény. Az érdeklıdık, vásárlók száma is emelkedett, a szekszárdiak már hozzászoktak a 
havi zsibvásárhoz, várják, keresik a programot. 

 

 

 

Bevételek: 

Résztvevık 
 

Kiadott üres árushely 
(1.000 Ft/db.) 

Bevétel összesen 
(ÁFA mentes) 

Január 3 3.000,- 

Február - - 
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Március 15 15.000,- 

Április 19 19.000,- 

Május 16 16.000,- 

Június 22 22.000,- 

Július 13 13.000,- 

Augusztus 23 23.000,- 

Szeptember 16+1 ingyenes 16.000,- 

Október 33 33.000,- 

November 19 19.000,- 

December 31 31.000,- 

Összesen: 210+1 ingyenes 210.000,- 

 

Kiadások: 

A rendezvényt az interneten hirdetjük, így reklámköltségünk nincs, a helyszínt 
térítésmentesen bocsátja rendelkezésünkre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
így helypénzt sem kell fizetnünk. 

 
Az év folyamán a résztvevık száma a rendezvény ismertségével arányosan növekedett, bár az 
idıjárás is befolyásolta az árusító kedvet. Az érdeklıdık, vásárlók száma is emelkedett, a 
szekszárdiak már hozzászoktak a havi zsibvásárhoz, várják, keresik a programot. 

 

 

 

Egészséghét: 2012. december 3-5. 
 

Idén 3 napot ölelt fel az egészségrıl szóló programsorozat: általános iskolásoknak, 6-8. 
osztályosoknak szóló elıadásokat szerveztünk új témákat keresve, kitekintéssel a nagyvilágra. 

„A városiasodás egészségi hatásai” és „Környezetszennyezés és egészség” címet kapták az 
elıadások, amelyekre 35 fı volt kíváncsi. 
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Az Egészség-napok keretében zajlott az AIDS Világnapja alkalmából rendezett, egyébként 
egy TÁMOP pályázat részeként is megvalósuló vetélkedı, amelyen 7. osztályos diákok vettek 
részt. Témája az AIDS-en túl más, az egészség témakörét felölelı állomásos feladatok 
megoldása volt. A pályázatnak köszönhetıen szép könyvjutalmat kaptak a résztvevık. 

Létszám: 30 fı 

A programokban közremőködı szakemberek a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Szekszárdi, Bonyhádi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézete, valamint a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének munkatársai voltak. 

 
 
Szekszárd város társadalmi, politikai ünnepei 2012. 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából 2006. óta teljes körően 
intézményünk végzi a városban a társadalmi, politikai, történelmi ünnepek, megemlékezések 
szervezését. 

A 2012. évben idırendi sorrendben ezek a következık voltak: 

KEGYELETI MEGEMLÉKEZÉS A DONI ÁTTÖRÉS NAPJA HİSEINEK 
TISZTELETÉRE 

 
Idıpont: 2012. január 12. 
Helyszín: Szent István tér, II. Világháborús Emlékmő 
Becsült létszám: 80-100 fı 
A megemlékezés társszervezıje a Honvéd Hagyományırzı Egyesület Szekszárdi Szervezete, 
velük hagyományosan jó a kapcsolatunk, ennek és a felkért közremőködıknek köszönhetıen 
az idei program is a történelmi eseményhez méltó módon valósult meg. Örvendetes, hogy 
évrıl-évre mind többen vesznek részt a megemlékezésen, különösen, hogy a város 
középiskoláiból diákok is képviseltetik magukat. 

AZ 1848-49-es FORRADALOM és SZABADSÁGHARC NEMZETI ÜNNEPE 

 
Idıpont: 2012. március 15. 
Helyszín: Béla király tér, 1848-as Emlékmő 
Becsült létszám: 800 -1000 fı 
A délelıtti Béla király téri megemlékezésre hagyományosan a városban mőködı általános 
iskolákat kérjük fel irodalmi mősor összeállítására és elıadására. Idén a Baka István Általános 
Iskola diákjainak elıadása gazdagította a rendezvényt. 
A megemlékezésen közremőködött még az Alisca Brass Band Fúvószenekar, a 608. sz Shola 
Caritatis Cserkészcsapat, a Honvéd Hagyományırzık, ünnepi beszédet mondott Horváth 
István Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere. 
A díszırséget a Magyar Honvédség Medinai Alakulatának katonái adták. Az ünnepség 
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hagyományosan a ’48-as emlékmő megkoszorúzásával zárult, ahol a város intézményei, 
katonai és rendvédelmi szervek, pártok és civil szervezetek képviselıi helyezték el virágaikat. 

MAGYAR HİSÖK EMLÉKÜNNEPE 

 
Idıpont: 2012. május 27. 
Helyszín: Szent István tér, I. és II. Világháborús Emlékmő 
Becsült létszám: 70-100 fı 
A Honvéd Hagyományırzıkkel hagyományosan jó együttmőködésnek is köszönhetıen 
rendben zajlott a megemlékezés. Az idıpont idén a Pünkösdi Fesztivállal esett egybe, amely 
az emlékmővel szomszédos Prométheusz parkban, illetve a Szent István tér területén zajlott. 
A fesztivál szervezıi mindent megtettek annak érdekében, hogy a megemlékezés zavartalanul 
lebonyolódhasson. A megemlékezésen közremőködött az Ifjúsági Fúvószenekar, Németh 
Judit versmondó, ünnepi beszédet mondott Kıvári László, Szekszárd MJV önkormányzati 
képviselıje és ünnepi áldást mondtak a keresztény egyházak képviselıi. 

A NEMZETI ÖSSZETAROZÁS NAPJA - TRIANONI EMLÉKÜNNEP 

 
Idıpont: 2012. június 4. 
Helyszín: Béla király tér, Római Katolikus Templom 
Becsült létszám: 450-500 fı 
A 92. évforduló alkalmából az ünnepi mősort a Garay János Gimnázium diákjai adták, 
beszédet mondott Ács Rezsı SZMJV alpolgármestere. A történelmi egyházak áldása után a 
megemlékezık mécsest gyújtottak a Béla király téri országzászlónál.  

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKÜNNEPE 

 
Idıpont: 2012. október 5. 
Helyszín: Béla Király tér, volt 1848-as emlékmő 
Becsült létszám: 400 – 500 fı 
Az idei megemlékezés a szokásoktól eltérıen nem a történelmi esemény napján, október 6-án 
zajlott. Mivel ez a nap most szombatra esett és annak érdekében, hogy minél többen 
eljöhessenek és az iskolák is képviseltethessék magukat, a megelızı napra, október 5-re 
szerveztük a megemlékezést. A hagyományoknak megfelelıen általános iskola adott mősort, 
a Babits Mihály Általános Iskola diákjainak elıadása színesítette a rendezvényt, amely a 
koszorúzással zárult. 

AZ 1956-os FORRADALOM EMLÉKÜNNEPE 

 
Idıpont:2012. október 23.  
Helyszín: Szent István tér, 1956-os emlékmő 
Becsült létszám: 800 - 900-fı 
Az ünnepi megemlékezés társszervezıje a POFOSZ Tolna Megyei Szervezete, velük sok éve 
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jó kapcsolatot ápol intézményünk, így idén is gond nélkül zajlott a program szervezése. 
A szokásokhoz híven középiskolások adták a mősort, idén az I. Béla Gimnázium diákjai szép 
összeállítással emlékeztek 1956 eseményeirıl. Ünnepi beszédet mondott Horváth István 
Szekszárd MJV polgármestere. Közremőködött az Alisca Brass Band Fúvószenekar és a 
Magyar Nemzetırök Szekszárdi Szervezete. A díszırséget a Magyar Honvédség Medinai 
Alakulatának katonái adták. 
Az ünnepi megemlékezést és koszorúzást követıen délután a Szekszárdi Kamarazenekar 
ünnepi hangversenyt adott a Béla király téri Régi Vármegyeháza Dísztermében. Idén a 
Katolikus Templom felújítása miatt esett a választás a Vármegyeházára. A koncerten nagyon 
szép sikert aratott, sokan voltak rá kíváncsiak az új helyszínen: megtelt a terem a komolyzene 
iránt érdeklıdıkkel. 
Becsült létszám: 100-120 fı 

 
 

3. Szabadtéri nagyrendezvények 
 
 

Mővészetek Palotája – Cifra Palota Hetedhét ország / Szekszárd 
bemutatkozása 
2012. február 19. vasárnap 10.00-14.00 
 

 

A Mővészetek Palotája Cifra Palota programsorozata minden hónapban lehetıséget biztosít 
egy-egy városnak a bemutatkozásra. Szekszárd városa 2012. február 19-ére kapott meghívást 
a Mővészetek Palotája Cifra Palota Hetedhét ország programjába.  

A Cifra Palota ingyenes mősora 10-tıl 14 óráig várta a gyerekeket és a családokat. 

A Mővelıdési Ház által összeállított, Szekszárdot és környékét bemutató programsor nagy 
érdeklıdésre tartott számot. Színpadi produkciók, kézmőves foglalkozások, mővészeti 
foglalkozások, kiállítások és mozizó várta az érdeklıdıket. A mozizóban helyi vállalkozók 
jóvoltából a ma még kuriózumnak számító 3D-s Szekszárd filmet is levetítettük.  

Szekszárdot 135 fıs küldöttség képviselte Budapesten. Szállításukat a Gemenc Volán és 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata önzetlen segítségével 2 nagy busszal és a 
város kisbuszával oldottuk meg. 

A teljes programra a Mővészetek Palotája – szerzıdés szerint – nettó 600.000 Ft-ot biztosított. 
Mivel az utazás költségeit is a résztvevık díjazására tudtuk fordítani, így több produkciót és 
foglalkoztatót volt lehetıségünk felvonultatni!     

A közremőködık mellett a mővelıdési ház majd összes dolgozója segítette a program 
megvalósulását.  
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Az eseményt a helyi médiákban tettük közzé, valamint a mővelıdési ház honlapján hirdettük. 
Hírlevélben és a facebook közösségi oldalon társadalmasítottuk a programot. Plakát is 
készült. A Mővészetek Palotája saját honlapján szerepeltette a bemutatkozó anyagot és 
szórólappal segítette a helyszínre érkezıket. Mi is szerkesztettük a plakáthoz hasonlóan 
szórólapot a színpadi produkciókról a könnyebb tájékozódást és idıbeosztást segítve.  Szintén 
a társadalmasítás részét képezte a rendezvény elıtt tartott sajtótájékoztató, melyen Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgármestere, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 
igazgatónıje illetve a Mővészetek Palotája képviseletében Körmendy Zsolt a családi és 
ifjúsági programok szerkesztıje volt jelen.  

Az eseményen szereplı mővészeti együttesek, kézmővesek, mővészek közremőködésével 
Szekszárd városa méltóképpen mutatkozhatott be a Mővészetek Palotájában a budapesti 
közönség elıtt.  

 

 Közremőködı foglalkozás 
Szekszárd Big Band (Pecze István mővészeti 
vezetı) 

Jazz Big Band 

Tücsök Zenés Színpad Egyesület  
(Béresné Kollár Éva mővészeti vezetı) 

ének 

Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 
(Matókné Kapási Julianna mővészeti vezetı) 

néptánc 

Csurgó Zenekar 
(Siklósi Krisztián zenekarvezetı) 

népzene 

Sebestyén István mesemondó S
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Csötönyi László moderátor 

Dr. Gállné Groh Ilona 
Forrai Katalin díjas ének tanár 
(Ringató) 

Kovács Gábor 
népzenész muzsikus 
(hangszerkészítés) 
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Farkas Lászlóné Pál Bözsi 
népmővészet mestere (sárközi 
babakészítı kiállítása, 
öltöztetés) 

Rács Róbert fazekas (korongozás) 

Szathmári Tamás 
fazekas (díszítés) 
Népmővészet Ifjú Mestere 

Decsi-Kiss Jánosné 
gyöngyfőzı népi iparmővész 
(gyöngyfőzés) 

Kiss Mária kosárfonó (alátét készítés) 

Dr. Say Istvánné 
(csuhébaba készítés) 
népi iparmővész 

Minorits Jánosné 

(háromlábú szárközi baba 
készítés) 
szövı, rokjtkötı népi 
iparmővész K

éz
m
ő
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s 

fo
gl

al
ko

zt
at

ók
 

Koller Zoltán, 
Koller Zoltánné 

méhész (méhviasz tárgyak) 
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 Baky Péter festımővész 
 Tourinform Iroda Szekszárd turizmus 
 
 

Májusváró Családi Nap  - 2012. április 28. 

 

Helyszín: Szekszárd, Városi Sport-és Szabadidıközpont 

Színpadi programok: 

10,00 Gyermekkoncert a Csurgó Zenekarral 

11,00 Bábelıadás a Fecske Bábcsoport közremőködésével 

11,40 Ügyességi és kvízjátékok 

13,00 Látványsport bemutatók 

14,00 A Hot Iron csoport súlyzórudas bemutatója 

14,20  A Leung Ting Wing Tsun Kung Fu Szekszárdi Klubjának önvédelmi 
bemutatója  

14,40 Ügyességi és Kvízjátékok 

15,00 A Tücsök Zenés Színpad mősora 

16,00 A Gemenc TSE latin tánc bemutatója 

16,20 A Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió bemutatója 

16,50 Ügyességi és kvízjátékok 

17,00 A Junior Stars Big Band koncertje  

18,00 A Bartina Néptánc Egyesület mősora 

19,30 Utcabál az Old Street Band közremőködésével 

 

Kapcsolódó programok a Sportközpont környékén: 

• Kézmőves programok 

• Játékos nyelvtanulás 

• Egészségsátor a Vöröskereszttel 

• Légvárcsúszda, ugrálóvár és játszókamion 
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• Kézmőves-és kirakodó vásár, étkes sátrak a rendezvény körül 

 

Közremőködık:    

- Bartina Néptánc Egyesület 

- Szekszárdi általános iskolák amatır mővészeti csoportja 

- Hot Iron súlyzórudas csopor 

- Iberican Táncegyesület 

- Kung Fu Önvédelmi csoport 

- Mozgásmővészeti Stúdió 

- Junior Stars Együttes 

- Tücsök Zenés Színpad 

- OSB Zenekar 

- Sióagárdi Fecske Bábcsoport 

- Gemenc Sport Tánc Egyesület 

- TM Vöröskereszt 

- Polip Ifjúsági Egyesület 

- Helen Doron Nyelviskola  

Nézıszám: kb. 500-800 fı 

A májusváró családi nap rendezvénye az eredeti elképzelések szerint több összekapcsolódó, 
egymást erısítı programból állt volna (fürdı megnyitása, futóverseny, sportversenyek a 
sportcsarnokban, kulturális programok). A sport dominanciája miatt került a teljes rendezvény 
a Városi Sport és Szabadidı Központ területére a megszokott helyszín, a Prométheusz park 
helyett. 

Idıközben több programelem más idıpontra került (futóverseny, fürdınyitás) és a 
sportcsarnok által vállalt sportversenyek sem valósultak meg. Így a kulturális bemutatók, 
színpadi elıadások, koncertek egyedüli programként maradtak a sportcsarnok elıtt kirakodó 
vásárral és civil szervezetek bemutatóival színesítve. 

A közremőködık c. sorban felsoroltak szerint a színpadi mősort Szekszárd kiemelkedı 
mővészeti csoportjai adták, ezt egészítették ki együttmőködı civil és szakmai szervezetek a 
profiljuknak megfelelı tevékenységgel, bemutatókkal. Mellettük a szabad területeken 
kézmőves programok, játéksátor, valamint légvár, légvárcsúszda és játszó kamion várta az 
érdeklıdıket. 
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A majális programjait kirakodó vásár egészítette ki, a vendéglátásról pedig meghívott étkesek 
gondoskodtak. 

Az így egyedül kulturális bemutatókat felvonultató rendezvény kevés látogatót vonzott a 
város szélén lévı sportcsarnokhoz, ehhez a mőfajhoz sokkal inkább megfelelt volna a 
városközponti park. 

 A megszokotthoz mérten kevés látogató létszám ezen túl vélhetıen és több visszajelzés 
szerint annak is betudható, hogy az emberek a majális rendezvényeit hagyományosan május 
1-hez kötik, itt pedig április 28-án volt a program azon megfontolásból, hogy mivel ez a 4 
napos hosszú hétvége elsı napja, jobban kilátogatnak a városlakók a rendezvényre, mint az 
utolsó napon. Információink szerint sokan tervezték az elutazást is a négy napban. 
Tanulságként levonható, hogy a majális május 1-én van és a városközpont a legmegfelelıbb 
helyszín az ilyen és ehhez hasonló rendezvények számára. 

 
 

Városi Gyermeknap a Szekszárdi Pünkösdölésben  2012. május 27. 

Helyszín:  Szekszárd, Prométheusz park 

Színpadi programok:  

11,00 Szamóca Bábszínház elıadása 

13,00 Swing Mazsorett és Tánc Egyesület bemutatója 

13,30 A szekszárdi általános iskolák amatır csoportjainak bemutatói 

 Babits M. Ált Isk. Baka I. Ált Isk. Dienes V. Ált. Isk. Garay Ált. Isk. 

14,30 Iberican Táncegyesület  

14,50 Hot Iron csoport súlyzórudas bemutatója 

15,10 Mozgásmővészeti Stúdió  

15,30 Az Illyés Gyula Gyakorló Iskola mővészeti tagozatának elıadása 

16,00 Bartina Néptánc Egyesület mősora 

16,45 Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardvívó harcmővészek  

 bemutatója 

17,10 „Szöcske” akrobatikus ’R’N’R bemutató 

18,00 Fluor Tomi koncert 
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Kapcsolódó programok a pakban: 

• Kézmőves programok 

• Sakk szimultán 

• Babajátszó 

• A „Csiga-biga” Alapítvány kutyás játszóháza 

• Játékos nyelvtanulás 

• A Szekszárdi „Bad Bones”amerikai futball bemutató 

 

Támogatók, közremőködık:    

- TM Vöröskereszt   

- „Bad Bones” Amerikai foci szekszárdi képviselıi 

- Csiga-biga Képességfejlesztı Alapítvány 

- Bartina Néptánc Egyesület  

- Szekszárd város általános iskolái 

- „Szöcske” Akrobatikus R’N’R’ 

- Kaze Shinkendo Japán Kardmővészek 

- MMS, Iberican Táncegyesület 

- Hot Iron súlyzó rudas csoport 

- Swing Mazsorett és Tánc Egyesület 

- Helen Doron és Kids Club Nyelviskolák 

 

Nézıszám: kb.1500-2000 fı 

A 2012. évi Gyermeknap a hagyományostól eltérıen új keretek közt valósult meg: 

Idén május utolsó hétvégéjére, a Gyermeknap hagyományos idıpontjára esett a Pünkösd is. 
Az ekkor szokásos rendezvénysorozatot az eddigi rendezı Német Nemzetiségi Önkormányzat 
helyett egy vállalkozás szervezte. A megállapodás értelmében és a programtervükhöz 
igazodva a vasárnapi gyermeknapot intézményünk rendezte a „Szekszárdi Pünkösdölı” címő 
négy napos rendezvénysorozatban. 
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A Prométheusz parkba a napsütéses idıben már délelıtt sokan kilátogattak a bábszínházi 
produkcióra és a terápiás kutya bemutatóra. Kora délután a város általános iskoláinak amatır 
csoportjai (dráma, mozgásmővészet, énekkar) mutatták be produkcióikat igen nagy sikerrel. A 
tapasztalat szerint az iskolák örömmel vesznek részt a rendezvényen, mert itt a város 
közönsége elıtt adhatják elı a csoportjaik, amit a tanév során megtanultak. İket követték a 
város amatır néptánc, mozgásmővészeti, sport-és önvédelmi csoportjai ugyancsak nagy 
sikerrel. 

A gyermeknapon részt vettek továbbá a már évek óta intézményünkkel együttmőködı 
karitatív és civil szervezetek, társintézmények is gazdagítva ezzel a nap programjait. 

A hagyományos vásári, étkes és vidámparki szolgáltatást a pünkösdölıt szervezı vállalkozás 
biztosította. 

Összességében a gyermeknapi rendezvény jól sikerült, az újszerő „közös” rendezés sikeresnek 
bizonyult. 

 
 
 

Szent László Napok 
 
A rendezvény ideje: 2012. június 22-24. 
 
 
Az évente megrendezésre kerülı, ma már a város arculatához tartozó fesztivált intézményünk 
már sokadik alkalommal rendezte. 
Társrendezı a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. volt. 
„Az ünnep megszentelt idı. Ahogy nekünk, elıdeinknek is szükségük volt a hétköznapok 
embert próbáló teendı közt arra, hogy megálljanak, hogy rítusaik, közösségteremtı 
élményeik, ünnepeik legyenek. 
Ezek sorába illeszkedik a mai Szekszárd választott ünnepe, amelyen a kiállítás megnyitók, a 
Szekszárd pörkölt és bor ünnepe mellett a vigadalom forgatagában középkori királyi játék, a 
„Hódolatfogadási ceremónia”, a bort idézı népi és harci játékok, mulatságok, kézmővesek, 
vásári komédiások, gasztronómiai kínálatok, lovagrendi bemutatók zajlanak. 
Viseletükben is Szent László korát idézve mulatnak és mulattatnak a város lakói, erre az 
ünnepre várják haza a boldogulásukat máshol keresı családtagokat, rokonokat, ismerısöket.” 
E szavakkal vezeti be és ajánlja az olvasók figyelmébe Nagy Janka Teodóra etnográfus Szabó 
Géza: Szent László városa: Szekszárd címő könyvét, amelyet 2008-ban intézményünk 
jelentetett meg 
 
 
A rendezvény helye: A Szekszárdi Szent László Napok helyszíne a kezdetektıl fogva 
Szekszárd város történelmi központja, a Béla király tér és környéke. Az ebben az évben már 
másodszor a történelmi belváros erre az idıre tervezett rekonstrukciója miatt a 



37 

rendezvénysorozat helyszínéül a szekszárdi Prométheusz Parkot és annak közvetlen 
környezetét  választottuk. 
 
A rendezvény helyszíneinek száma: 6 
 
A rendezvény programjai:  
A szekszárdi Szent László Napok rendezvényei az elıre beadott terveknek megfelelıen 
zajlottak. 
 
A rendezvényen részt vett kulturális csoportok: 
 
Gagliarda Kórus és a Belvárosi Plébánia Szent Cecília Kórusa 
Bartina Néptánc Egyesület 
Ifjúsági Fúvószenekar 
Pavane Táncegyüttes Zászlódobálói 
Solymászbemutató 
Langaléta Garabonciások (Kiskunfélegyháza) 
Alisca Nyilai Egyesület (Szekszárd) 

MASZK Bábszínpad 

Szent György Lovagrend 

Óperenciás Bábszínház 

Cimbaliband zenekar 

A Szekszárdi Szent László Napokat 3 kísérı rendezvény is gazdagította: 

o 2012. június 23-24. Nyitott Pincék 

o 2012. június 23-24. Iván völgyi Kadarka Túra 

o 2012. június 23  Véradás 

A rendezvény látogatottsága csatlakozó rendezvények nélkül: kb. 3.500 fı 

 
Hasonlóan a korábbi évekhez, a 2012. évben megrendezett Szekszárdi Szent László Napok 
most is bebizonyította, hogy a mai kor emberének is fontos a mítoszteremtés.  
A fı attrakciót a Királyi Hódolatfogadást a változatosság kedvéért az idén kissé átalakítottuk. 
A hódoltatást három a levéltárból származó középkori szekszárdi „bőneset” királyi ítéletével 
gazdagítottuk.  
Legnagyobb sajnálatunkra a Pécsi Nemzeti Színházzal már hosszú évek óta fennálló 
partnerkapcsolat vezetıváltás miatt megszakadt, de a jelmezeket más támogatóktól tudtuk 
biztosítani. 
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Sajnos a nagy hıség és a beköszöntött nyaraló idı miatt kissé megfogyatkozott érdeklıdés 
kísérte a Szent László legendájára felfőzött színvonalas és egyben változatos, minden 
korosztály számára kikapcsolódást kínáló, sokszínő programsort. 
 

Az idei évben csak mérsékelt intenzitású volt a helyi civil lakosság és szervezetek alkotó 
részvétele, bár a készülıdés hetei alatt is sokan közremőködtek, valamint a nap folyamán is 
sokan segédkeztek önkéntesként korabeli ruházatban a turisták, vendégek kiszolgálásában, a 
középkori hangulat megteremtésében.  

Visszalépésnek tekintjük, hogy a városi sokadalomban a kézmővesek, ételárusok kisebb 
forgalmat tudtak csak bonyolítani és hogy a hangulathoz hő korabeli jelmezek  is helyenként 
elmaradtak. 

 
 
 

Augusztus 20. 
 
Program: Délelıtt hivatalos programként ünnepi közgyőlés zajlott a Garay János Gimnázium 
dísztermében  a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza szervezésében, este 
ünnepi mősor. 

 

Szent István Napi ünnepi mősor - 2012. augusztus 20. 19.00 óra 

Helyszín: Szekszárd Prométheusz Park 

Augusztus 20-án 19.00 órakor, a Prométheusz Parkban felállított szabadtéri színpadon a CSÍK 
ZENEKAR koncertjét láthatta a szekszárdi és Szekszárd környéki közönség. 

Az elıadást látványos tüzijáték zárta a Hungaroforce  Kft. bonyolításában. 

Nézıszám: kb. 8.000 fı 

 

Technikai igények:  

− Az elıadás összes színpadtechnikai igényét  és kellékét, valamint a hang- és fénytechnikai 
szolgáltatását  a  Melomán Hangstúdió Szolgáltató Bt. biztosította.  

− A színpadhoz és a kitelepülı vendéglátóhelyekhez áram biztosítása – LUX Kft. feladata 
volt 

− A rendezvényhez szükséges terek lezárását a Barna Sólyom Kft. látta el. 
− A rendezvény egészségügyi biztosítását a SPED_MED Egészségügyi Kft. felügyelte. 
− Az elıadás biztonságát szavatoló biztonsági tervet a Bárczy és Társa Mérnöki Kft. 

készítette el. 
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Az elıadás elıtt, közben és után a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület 
megbízásából kettı szekszárdi vendéglátóhely kitelepült sátraiban biztosította a gasztronómiai 
kínálatot, melyet lufi, kürtöskalács és édességárus egészített ki. 

A nézık számára ingyenes elıadást Paksi Atomerımő Zrt. támogatta, melyeknek molinóit a 
színpad mellett és az információs asztalnál helyeztük el. 

 

Szekszárdi Szüreti Napok 
 
2012-ben is a város legnagyobb rendezvénye a Szekszárdi Szüreti Napok volt, és feltehetıen 
az lesz az elkövetkezendı években is. Az elmúlt 8 év bebizonyította, hogy a rendezvény 
valós, értékalapú célkitőzése mentén megvalósított programjával országosan elismert, a város 
nevével eggyé forrt fesztivállá nıtte ki magát. A 2009-ben megszerzett „kiválóan minısült 
fesztivál” cím kötelez bennünket arra, hogy továbbra is törekedjünk a legmagasabb 
minıségek elérésére. 
A Magyar Turisztikai Zrt. felmérésében, ahol az ország fesztiváljainak az ismertségét mérték, 
Dél-Dunántúlról a legelıkelıbb helyet foglalja el a Szekszárdi Szüreti Napok. Az országban a 
17. helyen van ismertségben és elismertségben. 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata rendezvényének megfogalmazott célja: a 
minıségi kultúra és a nagy tömegeket vonzó programkínálat együttes megteremtése, a szüreti 
hagyományok megırzésével. 
Idén is törekvésünk volt, hogy széleskörő társadalmi összefogással, a szekszárdi borhoz és a 
város kulturális hagyományaihoz méltó megjelenítésben, minıségi kulturális 
szolgáltatásokkal szervezünk olyan rendezvényt, amely ráfordításában rentábilis, a város lakói 
számára szerethetı és élményt nyújtó, idegenforgalmi hatásában pedig távolra mutató. 
A programok sokszínőségével minden korosztály és fogyasztói réteg igényét igyekeztünk 
kielégíteni. Kisinas játék kicsiknek, vidámpark és szórakoztató esték (alternatív zenekarok, 
mozgás- és táncbemutatók, utcabál, disco) a fiataloknak, borudvar és különféle boros és 
gasztronómiai rendezvények, mősorok, koncertek, kiállítások felnıtteknek. 
A kínálatban a népi kultúra (néptánc csoport, népi zenekarok, tárgyalkotó népmővészet) a 
magas kultúra (neves elıadómővészek, irodalom, kiállítások, koncertek) épp úgy, mint a 
modern irányzatok (alternatív zenekarok, mővészeti együttesek) valamint a város és a térség 
jegyzett amatır csoportjai (modern és néptánc, zenekarok, kórusok, színjátszók) is jelen 
voltak. 
 
 
A 2012. szeptember 20-23. között megrendezésre kerülı Szekszárdi Szüreti Napok 
számadatokban. 
 
12 helyszínen 72 kulturális esemény a 4 nap alatt 

Rendezvény rendezıi stáb: 24fı  
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1. Kulturális ajánlat  
 
Kiállítások: 
 
• 4 db képzımővészeti  

o Bárka Mővészeti Szalon- „Üzent az ısz” 
o Forrai Ferenc: Boroscimke kiállítás 
o VI. Szekszárdi Festészeti Triennálé  
o Szekszárdi Vinorellek borokkal festett akvarellek 

 
• 2db népmővészeti  

o Tolna megyei Népmővészeti Egyesület –Bor és gasztronómia a 
népmővészetben 

o Belvárosi Kávéház kiállítása- Faddi Varga Jánosné sióagárdi hímzései 
 

• 4 db fotó  
o Fotófesztivál- Fesztiválfotó 
o Szekszárdi - Fotóklub „Szekszárd régen és most” 
o Szekszárd Borvidék Kft. Fotópályázata 
o Szekszárdi Fotóklub – Természetfotó kiállítása 

 
• 2 db egyéb  

o Autókiállítás 
o Fizika csodái- Interaktív kiállítás 

 
Összesen:12 db 

 
 

 
Programok: 

 
• 4 db nagykoncert  

o Smile zenekar és Tóth Gabi koncert 
o EDDA 
o Vivat Bacchus énekegyüttes 
o Quimby 

 
• 2 db gyermekprogram 

o Csurgó zenekar 
o BAB csapat gyermekszínházi elıadása 

 
 



41 

• 11 db egyéb koncert  
o Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
o Szekszárd Jazz Orchestra 
o Muslinca Férfikar 
o Asterix Live Music Band 
o Tücsök Zenés Színpad 
o Sonic Rise 
o Alterego 
o Junior Stars Big Band 
o Magyar borhoz magyar nóta 
o Alisca Brass Band 
o Szekszárd Big Band 

 

• 1 db színházi produkció  
o Berecz András mesemondó estje 

• 1 db szabadtéri színházi produkció  
o Bab Csapat- Fenevadak az utcán 

 
• 13 db mozgásmővészeti/dráma csoport  

o Garay János Általános Iskola és AMI Baka István Általános Iskola 
o Garay János Általános Iskola és AMI 
o Hot Iron” súlyzó rudas csoport 
o  Leung Ting Wing Tsun Kung Fu Szekszárdi Klubja 
o  Kaze Shinkendo Dojo japán szamuráj kardvívó harcmővészek  
o  „Alisca Nyilai” Íjász Egyesület  
o Iberican Tánc Egyesület  
o Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió  
o PTE Illyés Gyula Gyakorló Iskola és AMI Táncmővészeti Tagozata 
o Swing Mazsorett és Tánc Egyesület 
o Gemenc Tánc Sport Egyesület latin tánc bemutató 
o Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió  
o „Szöcske” Akrobatikus ’R’N’R  
 

• 19 db néptáncegyüttes  
o 3 megyei csoport 
o 10 országos gyermek csoport 
o Bartina Néptáncegyüttes 6 korcsoportja  

Összesen 715 fı 
 

• 2 db folklór mősor  
o Must jön a java 
o Örökség gála 
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• 1 db táncház -Csurgó Zenekar 

• 1 db Disco- Kultúrdiszkó 
• 2 db irodalmi mősor  

o Irodalmi délután 
o Csoda 

• 1 db filmvetítés - Digi Filmmaraton 
• 1 db közvélemény formáló program - Szeretet Lángja 

• 2 db egyéb  
o Háry János Nagyotmondó és Figura verseny 
o Borrendi avató 

 
Összesen 42 db esemény 

 
2. Szüreti felvonulás- 49 felvonuló csoport 

 
3. Borok utcája – 41 kiállító (39 borászat és 2 pálinkaház) 

 

4. Ízek utcája- 6 étterem (Vendéglátók Kerekasztala Egyesület) 
 
A pavilonok megoszlása: Összesen:27 pavilon - 18 boros (Borok utcája) ; 6 éttermes (Ízek 
utcája) és 3 támogatói (TOLLE, TolnAgro Kft., Tarr Kft.) 
 
 

5. Borszeminárium 
9 db elıadás összesen (pénteken 3db, szombaton 3db, vasárnap 3db) 
 

6. Vidámpark: szórakoztató játék kicsiknek-nagyoknak 
 
 

7. Vásár 
 

Vásári étekárusok (Augusz Imre utca - Szent István tér) 

szeptember 20-23-ig (csütörtöktıl vasárnapig)  

− langalló (etyeki, sváb, ırségi, kemencés) 4 
− olajban sült lángos 1 
− kürtıskalács 2 
− burgonya chips 1 
− rétes 2 
− pékárú 1 
− kávézó 1 
− édesség, csemege 3 
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− fagylalt (péntektıl) 1 
− gyümölcslé 1 
− aszalvány, "zsanna-manna" reform édesség 1 

Összesen 18 

Hagyományırzı vásár (Szent István tér - Augusz Imre utca) 

szeptember 21-23-ig (péntektıl vasárnapig) 

− fazekas 3 

− keramikus (kézzel festett, sókerámia, pöttyös kerámia) 8 

− bırbıl készült termékeket árusító (bırdíszmőves, bırruházat) 3 

− textilbıl készült termékeket árusító (párnás, rongyszınyeg, textilmőves, ip.mővészeti, 
népies ruhakészítı, szıttes) 13 

− fából készült termékeket árusító (fafaragó, fajáték árusító) 8 

− szappan árusító (kecsketej-, kézzel készített szappan árusító) 3 

− késes és köszörő mester  2 

− kosárfonó 1 

− ékszerkészítı (üvegbıl, ásványból, féldrágakıbıl, csontból, tőzzománcból) 8 
− szőcs 1 
− fogyasztható termékeket árusító (eperbor, szörp, olaj, kecskesajt, gyümölcs, „stevia”) 7 
− könyv árusító (Nyemcsokné Kárpáti Katalin) 1 
− mővészeti galéria 1 
− ajándék-jellegő termékeket árusító 3 
− egyéb használati tárgyakat árusító (kerti bútor, EFX karkötı, ördögbot, AVON) 4 
− tímár-bocskos készítı 1 
− egyesületi megjelenés (Tolna Megyei Méhész Egyesület, Tolna Megyei Népmővészeti 

Egyesület) 2 
− kertész 2 
− henna festı 1 
− mozgóárus, mutatványos (kígyós fotó, rajzoló, pantomim, lufis bohóc) 4 
− léggömbárus 1 
− interaktív gyerekfoglalkozás (homokkép készítés) 1 
− széki árus 1  

Összesen: 81 

 

Vásári résztvevık összesen 99 

 

8. Társrendezvények: 8db 
 

• Hallgatói Fesztivál - PTE Illyés Gyula Kar  
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• Örökség Országos Gyermektánc Fesztivál 

• „A Szeretet Lángja” –Esımanók Egyesület 
• VI. Szekszárdi Festészeti Triennálé 

• Múzeumi Szüret 
• Bor és gasztronómia a népmővészetben kiállítás - Tolna Megyei Népmővészeti 

Egyesület 

• Szekszárd Újvárosi Római- Katolikus Társaskör  Szüreti rendezvénye 
• Német Nemzetiségi Kórustalálkozó 
• Szekszárdi Borvidék Borászati Építészete- Kiállítás és Szimpózium 

 

A szüreti felvonulásra (melléklet 1.) minden helyi intézmény, civil szervezet, egyesület 
jelentkezhetett, valamint minden évben a megyei csoportok közül meghívásos alapon vesznek 
részt hagyományırzı néptánc együttesek. A megyében élı népcsoportok képviselıi közül 
minden évben más-más tánccsoportot hívunk meg. Idén, három megyei csoportot (melléklet 
2.) tudtunk meghívni. A hagyománytól eltérıen idén a szekszárdi Ifjú Szív Német 
Nemzetiségi Táncsoport nem vállalta – egyéb elfoglaltsága miatt – a  Szüreti Napokon való 
szereplést!  

Idén minden felvonuló csoportnak a konferansznál volt a bemutatkozó szövege. Több csoport 
nem volt jelen a felvonulás megbeszélésén. Megállapodás született, hogy próbáljuk a 
csoportokat évrıl-évre más helyre tenni a felvonulás sorrendjében. Ez nem könnyő feladat, 
hiszen rengeteg szempontot kell figyelembe venni a menet sorrendjének felállításánál. A 
lovakkal vonulók tömbösítése a takarítás miatt, a tánccsoportoknál évrıl évre egyre nagyobb 
problémát jelentı zenekarok igényei (el kell mennie-tegyük elıre, nincs zenekara, másik 
csoporttól visszamegy, figyelni hol legyen a menetben a két csoport… stb.) Intézmények 
igényei a sértıdések elkerülése miatt! A lovakkal érkezıket csoportokba rendeztük a 
felvonulás menetében, hogy a takarító személyzet hatékonyabban tudja végezni a munkáját. 8 
fı látta el ezt a feladatot.    

Méltán mondható a Szüreti Napok legnagyobb eseményének a felvonulás, hiszen évrıl-évre 
egyre nagyobb tömeg kíváncsi erre az eseményre. Idén 49 felvonulóból állt a menet, mely a 
Béla király térrıl indult és a Bezerédj utcán, Széchenyi utcán végig haladva a Szent László 
utcában ért véget. Idén is, mint eddig mindig tapasztalható volt, hogy a városban élık számára 
fontos (egyre fontosabb) a négynapos rendezvény, azon belül is a felvonulás, vagy vonulóként 
vagy nézıként. A lebonyolításban adódó problémák már ismertek, kiküszöbölésükre 
törekszünk.  

A felvonulás után hagyományosan a Folklórmősor - Must jön a java! - következett (melléklet 
3.) a Béla király téri nagyszínpadon, a szintén hagyományossá váló Szüret Szépe választással 
együtt. Itt a meghívott megyei csoportok, valamint a Bartina Néptánc Együttes csoportjai 
adtak mősort az érdeklıdıknek. A néptánccsoportok öltözıit a mővelıdési házban oldottuk 
meg, a nagyszínpad mellett pedig egy sátor szolgált az esetleges átöltözés helyszínéül. A 
folklórmősor alatt ivóvizet biztosítottunk a csoportoknak.  

Az új helyszín jól bevált, szellıs, tágas volt és minden mősorra elmondható, hogy odataláltak 
az emberek, nem esett messze a borudvartól.  
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A Tourinform iroda kimutatása alapján a Szüreti Napok idejére a május-június hónapban a 
szállásadók jelzése alapján, a szállások beteltek. Szeptember elejére a térségben található 
szállodák, appartman házak sem tudtak szabad helyeket biztosítani. A városban található 
kollégiumokat az Országos Gyermektánc Találkozó résztvevıi foglalták el. 
 
A város legnagyobb rendezvénye erıs társadalmi összefogással jött létre. A programsorozat 
részei is mutatják, hogy számos rendezvény erre az idıszakra tevıdik, koncentrálva a színes 
kulturális szolgáltatások elérésének lehetıségére, a városban uralkodó hangulatra, a 
látványosságokra. 
A közremőködı partnerek együttmőködési akarata jól mozgatja a szervezési lendületet, erısíti 
a rendezık motivációs szintjét is. 
A sikeres, nagy látogatottságú rendezvényt szeretik a támogatók is. 2012-ben 34 támogatója 
volt a rendezvénynek, médiatámogatókkal együtt. Nem számoljuk ide a Szüret Szépe 
versenyhez juttatott kisebb (20000 Ft alatti) díjakat adományozókat. 
Az együttmőködı partnerek nem pénzbeli adományokkal támogatják a rendezvényt. İk 
nélkülözhetetlen munkával, eszközökkel, humán erıvel, szaktudással járulnak ahhoz hozzá, 
hogy a rendezvényen minden tökéletesen mőködjön. Ennek a munkának felbecsülhetetlen 
értéke van, anyagiakban kiszámolható ugyan, de megfizethetetlen (pl. Alisca Terra Kft., E-
ON, Tőzoltóság, Rendırség, Szekszárd Vízmő, Magyar Vöröskereszt stb.) 
 
 
 
A Szekszárdi Szüreti Napok promóciója, reklámja 
 

1. Internet  
 

- A rendezvény hivatalos honlapja: www.szüretinapok.hu és 
www.szekszardiszuretinapok.hu . 

 

- A honlapot folyamatosan aktualizáltuk, egyre fontosabb az internetes megjelenés, 
hiszen az világhálón tájékozódók száma robbanásszerően növekedett az utóbbi idıben.  
 

- A Facebook közösségi portálon létrehoztuk a Szekszárdi Szüreti Napok eseményt, 
amelyre a  rendezvény végéig kb. 5000-en jelezték hogy biztosan ott lesznek a 
programon. Számos hozzászólás érkezett, jót tett a hivatalos honlapnak is a közösségi 
oldalon megjelentetett népszerősítés. 
 

- A Szüreti Napok programjait, önállóan is hirdettük ezeken a felületeken, plakátokkal, 
eseményekkel./VI. Festészeti Triennálé, Fizika Csodái- Játékos tudomány,Quimby 
koncert, Berecz András est, Háry János Figura és Nagyotmondó verseny/ 
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- A Tarr Kft. és Oktel Kft. társulásával létrejött, már tavaly is népszerő szolgáltatás idén 
is sikeres volt, ami több kamera állásból, több helyszínen élıben közvetítette az 
interneten a www.szuretinapok.hu oldalon a rendezvény eseményeit a sátrak 
felállításától a bontásig. 
 
Közvetítés helyszínei: Ízek utcája, Felvonulás, Borok utcája eleje, Borok utcája vége, 
Kirakodóvásár 
 

- Pixel Tv élıben közvetítette a felvonulást.www.pixeltv.hu oldalon. 
 

A programunk elérhetı volt a következı honlapokról: 
 

- Szekszárd MJV hivatalos oldaláról 
www.szekszard.hu/programajanlo 

- www.szekszard.varosom.hu- weboldalról 
 

- www.babitsmuvhaz.hu- weboldalról 
 

- Dél-Dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Klaszter honlapjáról: 
http://www.fesztivalklaszter.hu/ 

 
- Kulturális Központok Országos Szövetsége honlapjáról  

http://www.kkosz.hu/hu 
 

- Utazzitthon.hu weboldalon  
www.utazzitthon.hu 
 

- Programturizmus online felületén 
www.programturizmus.hu 
 

- Puchner Kastélyszálló és Élmánybirtok honlapjáról 
www.puchner.hu 
 

- www.szekszardborvidek.hu - weboldalról 
 
- www.szekszardiborut.hu - webldalról 

 
 

2. Nyomtatott reklámanyagok  
 

- A/2-es plakát színes példányszám: 250 – Megjelenés: 2012. augusztus 29. 
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A plakátok  elfogytak, listát csináltunk a szórásról, elegendınek bizonyult a 250 db. 
 

- A/5-ös mősorfüzet 40 oldalas álló színes példányszám 5000 db – Megjelenés: 2012. 
szeptember 14. 

 

 

Jelentısen csúszott a nyomtatott kiadványok megjelenése, mivel a szponzorok nagyon 
nehezen küldték a grafikai anyagukat, és sokszor nem megfelelı minıségben, így újra kellett 
kérni. Valamint a Páskum Nyomda nem tudta tartani a kivitelezés határidejét  súlyos 
betegségre hivatkozva. 

A mősorfüzet stílusa és színkészlete jelentısen megváltozott, de a forma és a felépítés 
változatlan maradt. Nagyon sokan dicsérték a szép mősorfüzetet és a plakátot, ami elegánsra, 
de mégis átláthatóbbra sikerült, mint a korábbi években. A grafikai munkákat és a nyomdai 
elıkészítést a La Bamba Kft. végezte. A tervezett 32 oldalas füzet helyett végül 40 lett az 
oldalszám borítóval együtt. A támogatók grafikai anyagai, és az együttmőködı partnerek 
hirdetései miatt. Nagyon sokat kellett javítani a szövegben, emiatt volt kétszer is hogy újra 
kellett tördelni az egész füzetet, mert annyival bıvült a szöveg. Jövıre érdemes lenne korábbi 
határidıt megszabni az anyagok leadására, és ahhoz ragaszkodni és betartatni, úgy nagyon 
sok plusz és felesleges munkát lehetne megspórolni, és a megjelenés ideje is a tervezett 
maradhatna. 

- A/6-os mérető „Borútlevél” 
 

A Tolnai Népújság  tavalyi kezdeményezése volt a Szüreti Napok alakalmából az úgynevezett 
„Borútlevél” A Borászok hirdetései mellett a részletes programunk is megjelent a füzetben.  

 

- A Berecz András estnek, a Játékos Tudomány interaktív kiállításnak, a Festészeti 
Triennálé kiállításnak önálló plakátja is készült, nálunk házilag nyomtatva, nem biztos 
hogy feltétlen minden programhoz szükséges volt, mert nem is mutatott szépen a 
városban a plakát helyeinken, túl zsúfolt volt, és a kismérető A/3-as plakát nem mutat 
a szabadtéren. Intézményekbe természetesen megfelelı ez a forma. 

 

 

3. Reklámfelületek közterületen 
 

- 1 db molinó kihelyezése, a Garay téren-messzirıl jól látható, figyelme felkeltı. 
- 1 db molinó a BMMH épületén (www.szekszardiszuretinapok.hu) felirattal 
- 1 db Megállító tábla – Berecz András est- Garay tér 
- Információs tábla a helyszíneken 2 db (Liszt tér, Múzeum színpad)- rendezvény ideje 

alatt 
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- Szponzortábla 1 db - rendezvény ideje alatt – 56’-os szobor elıtti járdaszigeten, jól 
látható helyen. 

- Játékos tudomány- fizikai csodái- interaktív kiállításhoz „Kapubejárat” Kun Dekor 
Kft. által készített, nagyon feldobta a helyszínen a kiállítást, szükség volt rá. 

 

Céges molinók kikerültek a rendezvény helyszínén. Nagyon hiányoztak önkéntesek a molinók 
kihelyezéséhez. A Garay Gimnázium kerítésére és a Tolna Megyei Önkormányzat falára 
kerültek ki a molinók, nagyon jó helyre, a Borok utcájából jól látható volt az össze molinó. 

A kiemelt támogatók bannerei pedig a Mővelıdési Házra kerültek. 

 
4. Hirdetés sajtóban:  

 
- Fesztiválkalauz- hirdetés 
- Pesti Est- hirdetés 
- Szekszárdi Vasárnap ( Elıadások hirdetése, részletes program, felhívások, útlezárások, 

helyi járatok változásai) 
- Tolnai Népújság – beharangozó, rendezvény alatt, után beszámolók 
- 2Hetes Mindenes – Szekszárd környéke falvaiba eljutó reklámújság- képes felhívás 
- Szekszárdi Est – részletes program 
- Magyar Turizmus Zrt.- kiadványa- ajánló 
- Dél – Dunántúli Fesztivál Turisztikai Klaszter kiadványa- ajánló 
- Képmás Magazin- rövid leírás képekkel 

 
5. Hirdetés televízióban: 

 
- Tolnatáj Tv-ben teljes programsor a képújságban 2012. augusztustól a rendezvényig. 
- Televíziós reklámcsomag országos médiában   

15 mp-es klip, megjelenések száma: 22 alkalom 

Csatorna:FEM3       
          

Sorszám Dátum             Idıpont Mősor elıtte Mősor utána 
1 2012.08.27 17:26:00 BőbájosBoszorkák BőbájosBoszorkák 

2 2012.08.28 18:26:00 HegyiDoktor HegyiDoktor 

3 2012.08.29 19:26:00 EvaLuna EvaLuna 

4 2012.08.30 20:26:00 GraceKlinika GraceKlinika 

5 2012.08.31 21:30:00 Film Film 

6 2012.09.07 17:55:00 BőbájosBoszorkák HegyiDoktor 

7 2012.09.11 20:26:00 GraceKlinika GraceKlinika 

8 2012.09.13 21:30:00 Film Film 

9 2012.09.17 18:26:00 HegyiDoktor HegyiDoktor 

10 2012.09.19 20:26:00 GraceKlinika GraceKlinika 
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 Csatorna: M1,M2 

Sorszám Dátum Idıpont Mősor 
1 2012-08-28      06:55 Ma reggel 
2 2012-09-09      07:15 Ma reggel 
3 2012-09-16     07:56 Ma reggel 
4 2012-09-01     19:28 Híradó elıtt 
5 2012-09-05     19:26 Híradó elıtt 
6 2012-09-10  19:26 Híradó elıtt 
7 2012-09-15     19:28 Híradó elıtt 

Csatorna: National Geographic Channel 

Sorszám Dátum Idıpont Mősor elıtte Mősor utána 
1 27/08/2012 20:26:00 2012: az utolsó prófécia 2012: az utolsó prófécia 

2 
29/08/2012 18:59:00 Hitler titkos fegyvere 

Nagy, nagyobb, legnagyobb 
III: Jégtörı hajó 

3 
31/08/2012 19:41:00 

Nagy, nagyobb, legnagyobb 
II Luxushajó 

Nagy, nagyobb, legnagyobb II 
Luxushajó 

4 
08/09/2012 20:12:00 

Túlélési praktikák: 
Fegyverbe! 

Túlélési praktikák: 
Fegyverbe! 

5 12/09/2012 19:12:00 Gyáróriások: A Ferrari Gyáróriások: A Ferrari 

 

 

 

- Viasat3 programajánló: 4 alkalom 
Szeptember 16. este 

Szeptember 20-.este (ismétlés) 

 

6. Hirdetés rádiókban: 
 

- Rádió Antritt programajánlóban és a rendezvény ideje alatt közérdekő információk 
sugárzása , interjú: Matókné Kapási Júliával 
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- Alisca Rádio 1 programajánló a rendezvényt megelızıen és a rendezvény ideje alatt 
közérdekő információk sugárzása, interjú: Matókné Kapási Júliával 

 
 
 

Szekszárdi Karácsonyváró – 2012. december 3-22. 
 

 

Intézményünk a tavalyi évhez hasonlóan az adventi programok koordinálását végezte, a 
városban mőködı intézmények, civil szervezetek, mővészeti együttesek, csoportok kulturális 
rendezvényeit, mősorait szedte csokorba és jelentette meg egy kiadvány formájában. A 
programsoroló anyaga felkerült a város és a mővelıdési ház honlapjára, illetve elektronikus 
levél formájában eljutott a város intézményeibe is. A Szekszárdi Vasárnap címő hetilap pedig 
az adventi idıszakban folyamatosan közölte a programokról szóló információkat a város 
lakossága számára.  

A Szekszárdi Karácsonyváró ünnepélyes megnyitója a Garay téren zajlott december 3-án 
16,30 órától, ahol a város általános iskoláiban mőködı diák mővészeti csoportok (kórusok, 
színjátszók) adtak mősort (Babits M. Ált. Isk. Garay J. Ált isk. Szt. József Katolikus Ált. Isk.) 
Ebben az évben még egy programelemmel bıvült a nyitó rendezvény: újdonságként 
városunkba látogatott ezen a napon a lappföldi Mikulás a finn konzulátus közremőködésével. 
Érkezése és a város gyermekeivel való találkozás megszervezése az eddigieknél sokrétőbb 
szervezı munkát igényelt. A lehetıségeinkhez mérten elıkészítettünk mindent a fogadására, 
de olyan hatalmas tömeg volt kíváncsi a Mikulásra, amely meghaladta a tér adta 
lehetıségeket, a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát. A jövıben ilyen nagyszabású esemény 
helyszínéül mindenképpen más, nagyobb, esetleg zárt tér szükséges megfelelı mérető 
színpaddal, fény-és hangtechnikával. 

A nyitó rendezvényen a szereplıkkel együtt kb. 1000 fı vett részt. 

A Szekszárdi Karácsonyváró négy hete alatt mintegy 30 színvonalas kulturális program: 
koncert, irodalmi elıadás, kézmőves játszó, betlehemes, iskolai kulturális bemutató, néptánc 
est, stb. várta az érdeklıdıket. Szinte minden napra jutott program, esetenként több is. 

 
 

4. Panoráma és Art mozi 
 
2012-ben az intézményünkben mőködı Panoráma mozi nem üzemelt, mivel a mindennapi 
filmvetítés feltételei az Agora Program, a mővelıdési ház átépítése miatt hiányoztak. 

Tárgyév decemberében ismét felvettük a kapcsolatot a filmszolgáltató irodával, a mozi 
gépparkjának fejlesztése okán. Digitális vetítıt és 3D-s technika kiépítésére kértünk 
árajánlatot. A tárgyalások még folyamatban vannak, a modernizáláshoz 15.000.000 Ft 
szükséges. 



51 

A nagyterembıl kiszerelt projektorral elızetes egyeztetés alapján filmvetítéseket tartottunk 
iskolás korú diákoknak a díszteremben (pl: a Garay János Gimnázium diákjainak négy 
alkalommal, elıadásonként 150-160 fı részvételével.)  

A 2012-es évben személyi állományunkban is  változás történt, 1 fı munkavállalónk, aki 
nyugdíjasként dolgozott felmondott. 

Az Art mozik támogatási rendszere megváltozott a tavalyi évben, ezért szükségessé vált a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmirodája által vezetett nyilvántartás aktualizálása, így 
intézményünknek újra regisztrálni kellett az országos rendszerben. 

 

5. Mővészetek Háza egyéb rendezvényei 
 
A családi események esküvık, névadók száma az idei évben ismételten csökkent. Ennek fı 
oka a Mővészetek Háza hiánya az építkezés miatt. Másik okként említeném a nem megfelelı 
kommunikációt az Anyakönyvi Hivatal és intézményünk között. Az anyakönyvvezetık 
általában nem ajánlják a házasságkötés helyszínének a Mővészetek Házát. Szívesen ajánlanak 
külsı helyszíneket, ami miatt megszakad a folytonosság és nem tudjuk tartani az esküvık 
kezdésének idıpontját. Sajnos elıfordult, hogy 20-25 perc késéssel kezdıdött el egy esküvı. 
Fontos lenne felhívni az anyakönyvvezetık figyelmét arra, hogy az általuk fél óránként felvett 
esküvık kezdésének idıpontjait be kell tartani!!! Az anyakönyvvezetı beszéde, a mősorral, 
pezsgızéssel nem tarthat 20 percnél tovább. Két esküvı között helyre kell állítani a termet, 
széksorokat megrendezni, szellıztetni, stb. Elıkészíteni a következı esküvıhöz szükséges 
dolgokat (pezsgı, emléklap, virág, stb.)  
Az esküvık szervezése jelentıs bevételt jelenthetne az intézmény számára, melytıl a stabilan 
kialakult koncepció hiányában sajnos elesünk. 

A 2012-es évben áprilistıl-októberig esı idıszakban volt egy-egy esküvı, a nyári 
hónapokban egyáltalán nem volt illetve kivétel augusztus, amikor 4-en mondták ki a 
boldogító igent. Így összesen 8 esküvı volt az intézmény rendezésében. Ez a szám 
remélhetıleg a 2013-as évben sokszorosára fog emelkedni. 
 
 
 

6. Tourinform Iroda  
 
 
A Tourinform  Irodában 1 fı munkatársunk dolgozik, a Turisztikai Kht.-val egy helyiségben, 
a Béla téren. A személyes és telefonos napi ügyfélforgalom túl reklám és tematikus 
programcsoportokat állított össze. A mővelıdési ház programjait magyar és angol nyelven is 
népszerősítette, országosan terítette, csoportos és egyéni ajánlatokat kínált és bonyolított. 
Állandó kapcsolatot tartott az ország Tourinform Irodáival. 
 Közremőködött rendezvény naptárak, turisztikai kiadványok összeállításában, 
adatbázisok folyamatos frissítésében, programok szervezésében és lebonyolításában. 
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Az Iroda tevékenysége: 
 

• január  
 - 2012.évi Eseménynaptár összeállítása (magyar, angol, német) 

- Tolnai mozaik és a Szekszárd c. és a Tolnai mozaik c. kiadványok tartalmának 
aktualizálása, fordítása angol nyelvre 

- www.szekszard.hu, honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos 
aktualizálása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, NÜSZ, szállásközvetítés) 

 

• február 

 - 2012. évi Eseménynaptár szerkesztési munkálatai 

- „Szekszárd bemutatkozik a MÜPA-ban” c. rendezvényen való részvétel, egy 
turisztikai stand felállítása, információnyújtás 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, NÜSZ, szállásközvetítés) 

 - www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos 
aktualizálása 

- Térségi marketing feladatok: 

� RMI megújuló regionális turisztikai honlapjához anyagok szerkesztése, 
tematikus programok kidolgozása. (10 kiemelt attrakció Szekszárdi 
Borongoló, Szekszárdi Törpi Túra - programajánlat kisiskolásoknak, 
Töltse a hétvégét Szekszárdon!- programajánlat családoknak) 

� RMI regionális kiadványaiba imázs szöveg írása, Gyerekbarát 
programajánló összeállítása Szekszárdra és térségére 

 - UTAZÁS 2012. Kiállítás - elıkészületek 

 - NETA Turizmus Zrt. adatbázisának a frissítése (szálláshelyek, magánszálláshelyek, 
konferenciahelyek, események) 
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• március    

 -  UTAZÁS 2012. kiállításon való részvétel 

- www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos aktualizálása 

- ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak 
egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ)  

 

• április 

- NETA Turizmus Zrt. adatbázisának a frissítése (vendéglátás, gyógyfürdık, wellness 
és fürdık adatainak frissítése.) 

- www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos 
aktualizálása 

 - vonzerıleltár és célcsoport elemzés készítése a TDM pályázathoz 

 - a kistérség húsvéti programjainak összegyőjtése, ajánlása 

 - Szekszárdi Borongoló c. garantált pincetúra szervezése, beindítása (ápr., máj., jún.) 

 - incentive kirándulásokhoz, osztálykirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

- ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak 
egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 - Szezonnyitó Turisztikai Fórum szervezése a turisztikai szolgáltatók részére 

 

• május 
- Szezonnyitó Turisztikai Fórum szervezése és lebonyolítása a turisztikai szolgáltatók 
részére  

- NETA Turizmus Zrt. adatbázisának a frissítése (vendéglátás, gyógyfürdık, wellness 
és fürdık adatainak frissítése) 

 - Szekszárdi garantált városnézı program beindítása 

- részvétel az Országo Tourinform Találkozón, konferencián Budapesten a MÜPA-ban
- a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál részletes programjának fordítása angol, német 
nyelvre 

 - incentive- és osztálykirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 
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- www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos 
aktualizálása 

- ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• június 
 - szekszárdi júniusi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

- Szent László Napok programjának fordítása angol, valamint a  program 
népszerősítése 

 - Országos Atlétikai Bajnokság résztvevıi részére a szállásfoglalások koordinálása                     

- www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos  
aktualizálása 

 - incentive és osztálykirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
 egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• július 
 - szekszárdi júliusi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

   - www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
 német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos  
 aktualizálása 

 - incentive kirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
 egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• augusztus  
 - szekszárdi augusztusi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

- NETA Turizmus Zrt. adatbázisának a frissítése (események, kempingek és 
települések adatainak frissítése) 
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 - www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
 német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos  
 aktualizálása 

 - incentive kirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
 egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• szeptember    
 - szekszárdi szeptemberi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

 - a kidolgozott tematikus programok ajánlása, szervezése, lebonyolítása 

 - térségi marketing feladatok: 

� Szekszárdi Szüreti Napok marketing tevékenységének elısegítése, a 
 rendezvény programjainak programcsomagba helyezése, kiajánlása,  
 részletes program lefordítása angol nyelvre 

� Regionális ıszi, téli programajánlóba anyag összeállítása 
 - incentive kirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

 - Szekszárdi Borongoló c. garantált pincetúra szervezése, beindítása (okt., nov.) 

 - www.szekszard.hu honlapon a turisztikai rész folyamatos frissítése magyar, angol 
  német nyelven, valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos 
   aktualizálása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
  egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• október 
 - szekszárdi októberi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

 - a kidolgozott tematikus programok ajánlása, szervezése, lebonyolítása 

 - www.szekszard.hu honlap turisztikai részének a frissítése, új adatok feltöltése,  
 valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos aktualizálása 

 - incentive kirándulásokhoz ajánlatok készítése, lebonyolítása 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, programajánlatok készítése csoportoknak,
 egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 
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• november 

 - szekszárdi novemberi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

 - térségi marketing feladatok:   

� térségi ıszi, karácsonyi, programajánlatok összeállítása /Márton-napi 
Borünnep, Szekszárdi Advent) 

- www.szekszard.hu honlapon a turisztikai adatbázis frissítése, valamint a 
www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos aktualizálása 

 - a Figória Kiadó legújabb kerékpáros kiadványában a turisztikai rész lektorálása  

 - részvétel az Országos Tourinform Találkozón, konferencián, Vácon 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, borturisztikai programajánlatok készítése 
 csoportoknak, egyéni utasoknak, szállásközvetítés, NÜSZ) 

 

• december  
 - szekszárdi decemberi programsoroló összeállítása a térség aktuális programjairól 

 - térségi karácsonyi, szilveszteri programok ajánlása 

 - Szekszárdi Kistérség 2013. évi Eseménynaptár tartalmi összeállítása (adatbegyőjtés) 

 - ügyfélforgalom (információ, ajándékbolt, NÜSZ, szállásközvetítés) 

 - www.szekszard.hu honlap turisztikai részének a frissítése, új adatok feltöltése,  
 valamint a www.tourinformszekszard.hu honlap folyamatos aktualizálása 

 - NETA Turizmus Zrt. adatbázisának a frissítése szabadidő és látnivaló témakörök  

 (múzeum, műemlék, templom, természeti érték, horgászat, vadászat, lovaglás, sport) 
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2012. év ÖSSZESÍTÉSE havi lebontásban 

VENDÉGFORGALOM Iroda neve:  

Tourinform  
SZEKSZÁRD 

2012. jan.1 – dec. 31.                               

SZEMÉLYESEN TELEFONON 
ÍRÁSBAN  (levél, 

fax, e-mail)  

január 241 129 62 

február 153 132 151 

március 244 130 109 

április 624 241 166 

május 581 218 195 

június 592 196 139 

július 538 146 72 

augusztus 637 215 91 

szeptember 517 250 107 

október 340 184 148 

november 515 170 40 

december  316 113 26 

Összesen: 5.298 2.124 1.306 
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7. TÁMOP-3.2.13 
 

 
ÚJ SZÉCHENYI TERV Társadalmi Megújulás Operatív Program 
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”  

 

Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza 2012-ben pályázott és elnyert uniós 
pályázata: 

 

Címe: „A szekszárdi Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza kulturális 
programjai a gyermekek nem formális, informális nevelésének fejlesztése érdekében”  

Azonosító jele: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0143  

Elnyert támogatás: 24 471 604 Ft / 100%-os, vissza nem térítendı támogatás 

Projekt megvalósítási idıszaka: 2012.09.01.-2013.08.31. 

Projekt fenntartási idıszaka: 2018.08.31. 

Közremőködı szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Pályázat célja:  

A kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és 
szerepük erısödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendı cél a 
közoktatásban résztvevı gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidıs 
nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és 
kulturális intézmények hosszú távú együttmőködésében, helyi és országos szinten.  

A nevelési-oktatási intézmények óvodai vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását 
támogató, kínálatát gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységek 
megvalósítása támogatható. A tevékenységek közvetlen célcsoportja az óvodai nevelésben és 
iskolai oktatásban résztvevı gyermekek, tanulók. 

Együttmőködı partnerek: 

• 1.sz. Óvoda, Kindregarten: Bajcsy u-i feladat ellátási helye, 

• Babits Mihály Általános Iskola, 
• Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai tagozata, 

• Baka István Általános Iskola, 
• Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Berkes János 

Tagintézménye-Zomba, 

• Dienes Valéria Általános Iskola és Grundschule, 
• Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, 

• Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Liszt Ferenc 
Zeneiskolája, 

• Garay János Gimnázium, 

• Gyermeklánc Óvoda,  
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• Gyermeklánc Óvoda – Kecskés Ferenc utcai feladat ellátási helye, 

• I. Béla Gimnázium. 
 
Foglalkoztatási formák: 

A foglalkozások az alábbi foglalkoztatási formákban valósulnak meg a kulturális, vagy 
nevelési/oktatási intézményekben: 
 
- Havi szakkör 
- Heti szakkör 
- Tehetséggondozás, fejlesztés 
- Versenyek, vetélkedık 
- Témanap, témahét 

 
 

A  TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0143 pályázat  2012. évben már lezajlott eseményei: 

 
 
Jelen projekt elırehaladási jelentéssel érintett idıszaka a projekt kezdetétıl (2012. szeptember 
1.) 2012. december 11-ig tart. Ebben az idıszakban hat rendezvény került megszervezésre és 
lebonyolításra: 

 

1. Egészség- és Környezetkultúra Vetélkedı I.:  A megvalósítás idıpontja 2012. november 
5. Téma: Állatok Világnapja. A programon alsó tagozatos általános iskoláskorú gyermekek 
vettek részt a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule tanulói közül. A résztvevık 
létszáma 20 fı volt. A vetélkedı eredményét jutalomkönyvekkel díjaztuk. A megvalósításról 
jelenléti ív és fotódokumentáció készült. A közremőködıkkel megbízási szerzıdést kötöttünk, 
díjuk kifizetésre került. 

 

2. Egészség- és Környezetkultúra Vetélkedı II.:  A vetélkedı második idıpontja 2012. 
december 5. Téma: AIDS. A programon felsı tagozatos általános iskolás korú gyermekek 
vettek részt a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule tanulói közül. A résztvevık 
létszáma 20 fı volt. A vetélkedı eredményét jutalomkönyvekkel díjaztuk. A megvalósításról 
jelenléti ív és fotódokumentáció készült. 

 

3-5. Varázsoljunk zenét - Zene Témanap I. (3 alkalom): A megvalósítás idıpontja 2012. 
november 19, november 29. és december 10. A programon óvodás gyermekek vettek részt az 
1. Számú Óvoda Kindergartenbıl, valamint a Gyermeklánc Óvoda két feladatellátási helyérıl. 
A résztvevık létszáma 80 fı volt mindhárom alkalommal. A programon Földesi Lajos 
hegedőmővész, Ágostonné Béres Kornélia fuvolamővész, illetve az Ifjúsági Fúvószenekar 
Kovács Zsolt karnagy vezetésével mőködött közre. A hangszerkészítı foglalkozást Kovács 
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Zsolt tartotta. A megvalósításról jelenléti ív és fotódokumentáció készült. A 
közremőködıkkel megbízási szerzıdést kötöttünk, díjuk részben már kifizetésre került. 

 

6. Drámapedagógia Témanap I. elsı foglalkozás: A megvalósítás idıpontja 2012. november 
26. Téma: Könyves Kálmán. A programon általános iskoláskorú gyermekek vettek részt a 
Garay János Általános Iskolából, a Dienes Valéria Általános Iskolából, valamint a Babits 
Mihály Általános Iskolából. A résztvevık létszáma 60 fı volt. A téma bábszínházi formában 
került feldolgozásra. Elıtte a korról egy történelmi bemutatót hallgathattak a gyerekek. A 
bábszínház után pedig rajzfoglalkozás következett. A megvalósításról jelenléti ív és 
fotódokumentáció készült. A közremőködıkkel megbízási szerzıdést kötöttünk, díjuk 
kifizetésre került. 

A projekt megvalósításához szükséges nagy értékő irodai eszközök beszerzésére vonatkozóan 
értékhatár alatti beszerzési eljárást folytattunk le. Ennek eredményeképpen egy DELL 
Inspiron 1501 hordozható számítógép és egy KonicaMinolta Bizhub C220 színes 
multifunkciós beredezés került beszerzésre. Az eszközök átvételérıl átadás-átvételi 
jegyzıkönyv és teljesítésigazolás készült. 

A tájékoztatás és nyilvánosságbiztosítási kötelezettségeinknek eleget téve elkészíttettük és a 
megvalósítás helyszínén kihelyeztük a formai és tartalmi követelményeknek mindenben 
megfelelı C típusú tájékoztató táblát. Errıl teljesítésigazolás és fotódokumentáció készült. 

Nem formális tanulási alkalmak résztvevıinek száma: 180 fı  

 
 
 

8. Szekszárd Megyei Jogú Város kiemelt mővészeti együtteseinek városi szervezéső 
ünnepélyeken történt fellépése – 2012. 

 

 

CSOPORT NEVE 1. IDİPONT 2. IDİPONT 
Art Contact Mozgásszínház 
 

- - 

Bartina Néptánc Egyesület Majális Szt. László Napi 
Vigadalom 

Gagliarda Kamarakórus 
Egyesület 

Szt. László Napi 
Vigadalom 

Advent 

Ifjú Szív Német Nemzetiségi 
Táncegy. 

aug. 20. Szeretet lángja 
szept.  

Ifjúsági Fúvószenekar 
 

Majális Hısök napja 

Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus 

Szt. László Napi 
Vigadalom 

Advent 
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Mondschein Német Kórus 
 

Szüreti napok Advent 

PAD Irodalmi Egyesület 
 

Könyvhét Szüreti napok 

Szekszárd Big Band 
Alapítvány 

Szüreti Napok  

Szekszárd Jazz Quartett 
 

- Advent 

Szekszárd Junior Stars 
 

Majális Szüreti napok 

Gárdonyi Református Kórus Koncert március 15. 
elıestéjén 

Advent Magyar 
kórusok napja 

Babits M. Ált. Isk. Német 
Nemz. Kamarakórusa 

Mészöly emléknap Szüreti napok 
kórustalálkozó 

Szekszárdi Gitár Egyesület Augusztus 20-i városi 
ünnep 

Advent könyvtár 

Szekszárdi Kamarazenekar 
 

 október 23. 

Szekszárdi Madrigálkórus 
 

 Karácsonyi koncert 

Alisca Brass Band 
 

Március 15. Október 23. 

Tücsök Zenés Színpad Majális Szüreti Napok 
 

Mozgásmővészeti Stúdió 
 

Majális Gyermeknap 

 

 
 
 

 
9. Civil szervezetek teremhasználata a Babits Mihály Mővelıdési Ház és 

Mővészetek Házában 2012-ben: 
 
 
 
2012. évi Nyilvántartás a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Házában a civil 

szervezetek számára természetben nyújtott támogatásról 
Civil szervezet Alkalom Létszám (fı) Teremdíj 

Art 999'       
Art Contact Mozgásszínház       
Babits Nyugdíjas Klub 42 46 588 000 Ft 
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület 
(felnıtt csoport) 70 30 2 800 000 Ft 
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Bélyeggyőjtık Klubja 12 18 90 000 Ft 
Clark Ádám Flotilla       
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör 2 80 74 000 Ft 
Díszítımővész szakkör 36 6 36 000 Ft 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesülete       
Éremgyőjtık 12 18 180 000 Ft 
Etka Jóga Sportrekreációs Egyesület 1 5 5 000 Ft 
Fotóklub       
Gagliarda Kamarkórus 40 20 1 000 000 Ft 
Garay János Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény - Bartina 
néptánctagozat 404 205 8 340 000 Ft 
Halász Háló Kommunikációs és 
Közösségfejlesztı Egyesület 2 20 20 000 Ft 
Ifjú Szív Német Nemzetiségi Tánc 
Egyesület 23 27 368 000 
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus 38 32 760 000 Ft 
Megyei Nyugdíjas Érdekszövetség 
(Életet az éveknek) 9 25 216 000 Ft 
Mentálhigiénés Mőhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat 
(Egészségügyi elıadások) 8 80 128 000 Ft 
Mondschein Német Nemzetiségi Kórus 42 30 756 000 Ft 
Muslinca Kórus 8 26 64 000 Ft 
Nagycsaládosok Egyesülete 2 10 20 000 Ft 
Nótakedvelık Klubja 36 16 432 000 Ft 
Origami Baráti Kör       
Platán Nyugdíjas Klub 21 32 210 000 Ft 
Polip Ifjúsági Iroda 6 28 90 000 Ft 
Kerekítı 30 10 120000 
Sakk szakkör 113 8 904 000 Ft 
SWING Mazsorett csoport 27 12 240 000 Ft 
Szekszárd 2020 Egyesület 12 14 120 000 Ft 
Szekszárd Big Band Alapítvány       
Szekszárd Jazz Quartet Alapítvány 77 5 693 000 Ft 
Szekszárd Környéki Foltvarró 
Egyesület 20 22 200 000 Ft 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal       
Szekszárdi Léleképítı Alapítvány       
Szekszárdi Nıegylet Egyesület       
Tudományos Ismeretterjesztı Társulat 
Jelky András Tudományos 
Ismeretterjesztı Egyesület 1 12 5 000 Ft 
Tücsök Klub Zenés Színpad 142 25 2 130 000 Ft 
Várostörténeti Klub       

Összesen 
20 589 000 

Ft 
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Irodák, állandó helyiségek 
Civil Szervezet Terület Ft/m2/hó Ft/év 

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 
36 m2 + 36 m2 
szeptembertıl 1800 1 036 800 Ft 

Tolna Megyei Civil Szolgáltató 
Központ 26 m2 1800 561 600 Ft 
Mentálhigiénés Mőhely 79 m2 1800 1 706 400 Ft 
Polip Ifjúsági Iroda 89 m2 1800 1 922 400 Ft 
Garay János Általános Iskola, Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézmény  
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület  160 m2 1800 3 456 000 Ft 

Összesen  8 683 200 Ft 
 
 
 

 
 

10. Terembéres rendezvények 
 
Az intézmény gazdaságos mőködtetése érdekében a költözés utáni kisebb helyszínen is 
bevételi tervet kell teljesíteni. 
 
2012-ben a beszámolóban eddig közölt rendezvényeken és eseményeken túl a következı 
programokat fogadtuk be terembérleti rendezvényként vagy ingyenesen. 
A befolyt terembér összege függött a szervezı, rendezı cégtıl, szervezettıl, és az 
intézményhez kapcsolódó viszonyáról (saját csoport, önkormányzat, mint fenntartó stb.) 
 
 
 
Terembéres rendezvények 2012. 

2012 

JANUÁR 

1. 23. Katasztrófavédelem 90 (fő) ingyenes 

1. 24. Számviteli egyesület 100   

1. 25. Számviteli egyesület 100   

1. 27. FOODEVERT PARTY 100   

1. 28. Házas hétvége bál 100   

FEBRUÁR 

2. 10. Termékbemutató 25   

2. 14. Számviteli egyesület 100   

2. 21. Könyvvitel 80   

2. 28. Termékbemutató 30   

2.29. Termékbemutató 30   
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MÁRCIUS 

3. 1. Termékbemutató 25   

3. 2. Termékbemutató 25   

3. 9. Garay Gimnázium filmvetítés 180   

3. 27. Termékbemutató 30   

3. 28. Termékbemutató 30   

3. 29. Termékbemutató 30   

ÁPRILIS 

3. 3. Termékbemutató 30   

3. 4. Termékbemutató 30   

3. 5. Termékbemutató 30   

3. 5. Testvérvárosi zenekarok hangversenye 100 ingyenes 

3. 10. Termékbemutató 20   

3. 13. Garay Gimnázium filmvetítés 180   

3. 16. Termékbemutató 50   

3. 17. Termékbemutató 50   

3. 18. Termékbemutató 50   

3. 19. Termékbemutató 50   

3. 17. MKKSZ konferencia 30   

3. 18. Könyvvizsgáló kamara 70   

3. 21. Eü. Előadás 70   

MÁJUS 

5. 4. Sárszeg Áfész 60   

5. 16. MLSZ képzés 70   

5. 18. Garay Iskola Weöres Sándor színjátszó 300 ingyenes 

5. 19. I. Béla Gimnázium 180 ingyenes 

5. 22. Pécsi Kult. Központ 50   

5. 23. Termékbemutató 25   

5. 24. Sárszeg Áfész 40   

JÚNIUS 

6. 7. Könyvvizsgáló kamara 60   

JÚLIUS 

7. 8. Holokauszt emléknap 100 ingyenes 

AUGUSZTUS 

8. 7. Energia pályázat 20   

SZEPTEMBER 

9. 3. Termékbemutató 40   

9. 3. Szekszárd Borvidék Kft. 30   

9. 5. Nők lapja 25   

9. 14. Könyvvizsgáló kamara 70   

9. 28. Újradolgozom projekt nyitó 50   

OKTÓBER  

10. 10. Termékbemutató 60   

10. 10. Termékbemutató 60   

10. 18. Könyvvizsgáló kamara 70   
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10. 24. Veszprémi könyvvizsgálók 70   

10. 25. Veszprémi könyvvizsgálók 70   

10. 29. Könyvvizsgáló kamara 70   

NOVEMBER 

11. 11. Néptánc továbbképzés 45   

11. 15. Számviteli egyesület 100   

11. 15. Termékbemutató 30   

11. 16. Termékbemutató 30   

11. 22. Könyvvizsgáló kamara 70   

11. 27. Garay Gimnázium filmvetítés 170   

11. 27. Termékbemutató 30   

11. 28. Termékbemutató 30   

11. 30. Termékbemutató 30   

11. 28. Számviteli egyesület 70   

11. 29. Veszprémi könyvvizsgálók 70   

11. 30. Veszprémi könyvvizsgálók 70   

DECEMBER 

12. 8. Darts verseny 80 ingyenes 

12. 12. Számviteli egyesület 150   

12. 12. Zenetanárok hangversenye 180 ingyenes 

12. 13. Számviteli egyesület 120   

12. 14. Garay Gimnázium filmvetítés 160   

12. 18. Együtt egymásért Karácsonyi műsor 110   

12. 20. Garay iskola karácsonyi műsor 180 ingyenes 

12. 21. Jazz Q és Tücsök karácsonyi műsor 180 ingyenes 

    

 

 
A látogatottságot jelentısen növeli ezeknek az eseményeknek a résztvevıi illetve nézıszáma. 
Remélve, hogy azok a látogatók, akik a fenti események alkalmával elıször jönnek be a 
házba, megismerve azt és annak programjait, visszatérı látogatóvá vállnak. 
 
Az intézmény a 2012-es évben két alkalommal zárt be a nagyközönség elıtt.  Nyáron 2012. 
július 16-29-ig,  Karácsony idején december 22-tıl 2013. január 02-ig. 
Minden nemzeti ünnepen dolgoztunk, nyitva volt az intézmény, vagy szabadtéren rendeztük a 
megemlékezéseket.(március 15., augusztus 20., október 6., október 23., Május 1., május 27.) 
A Mővelıdési Ház 48 szombaton, 7 vasárnap, volt nyitva.  
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11. Pályázatok: 
 
 

Hol ? Támogató Száma Megnevezése 
Program 

megvalósít
ás idıszaka 

Pályázott 
összeg 

Megítélt 
összeg 

2011 ÁTHOZAT           

1 
NKA 

Képzımővész
eti 
Szakmai 
Kollégium 1606/5575 

Kortárs 
Képzımővészeti 
Kiállítások  
Rendezése 

2011.10.28- 
2012.04.23 1 505 000 400 000 

1 
NKA 

Zenei 
Szakmai 
Kollégium 1434/2799 

Ifjúsági Hangversenyek 
megvalósítására 

2011.10.19.- 
2012.05.23. 1 135 000 300 000 

2 
V.Önk 

Mővelıdési 
és  
Oktatási Biz. VI.527-2/2011 

"Szerencsének 
szerencséje" Tolna M-i 
Benedek Elek 
mesemondó verseny 
Átcsoport.: MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA 2011.09.30 150 000 20 000 

2 
V.Önk 

Humán 
Bizottság VI.699-2/2011 

Szekszárdi Fotóklub 
"Régen és most" 
szabadtéri fotokiállítás 

2011.11.15-
ig 30 000 30 000 

2 
V.Önk 

Gazdasági és 
Pénz- 
ügyi Bizotság III.318/2/2011 

Dicenty Dezsı 
Kertbarát Kör 
2011.évi tevékenység 
támogatása 2011.év 150 000 150 000 

7 
NFM 

Nemzeti 
Fejlesztési 
Minisztérium 

TU-2011-
ÚSZT-1- 
0200039 

Szekszárdi Szüreti 
Napok 2011 

2011.09.15.- 
2011.09.18. 5 000 000 5 000 000 

2012             

1 
NKA 

Elıadó-
mővészet 
Kollégiuma 3133/3160 

Ifjúsági és 
Gyermekhangversenye
k megvalós. 
(2012-2013) 

2012.11.07.- 
2013.05.23. 1 375 000 300 000 

1 
NKA 

Elıadó-
mővészet 
Kollégiuma 3133/3161 

"Orgona a hangszerek 
királya" 
hangversenysorozat 

2012.12.01.- 
2013.05.31. 765 000 0 

1 
NKA 

Közmővelıdé
s és 
Népmővészet 
Koll. 3607/29 

Szekszárdi Szent 
László Napok 
Örökség Országos 
Gyermektáncfesztivál 

2012.06.22.- 
2012.09.22. 5 056 000 2 500 000 

2 
V.Önk 

Polgármesteri 
keret 

9/2012. 
(III.14.) 

Babits Nyugdíjas Klub 
mőködési költségeire 

2012.12.31-
ig 40 000 40 000 

1 
NKA 

Kulturális 
Fesztiválok 
Kollégiuma 3707/10938 

Szekszárdi Szüreti 
Napok 2012 

2012.09.20.- 
2012.09.23. 5 000 000 2 000 000 

2 
V.Önk 

Humán 
Bizottság 

VI.397-
2/2012. 

"A tervezéstıl a 
hatásvizsgálatig" 
projekt 
konferencia költégeihez 2012.05.30 150 000 150 000 

2 
V.Önk 

Humán 
Bizottság 

VI.462-
2/2012. 

Magyarnóta Kedvelık 
Baráti Köre 
"Magyar borhoz magyar 
nóta"2012.09.23. 2012.09.23 50 000 20 000 

5.Nemz
eti 

Fejl.Üg

Nemzeti 
Fejlesztési 
Ügynökség 

TÁMOP-
3.2.13-12/ 

1-2012-0143 

A szd-i Babits M.M.H.é 
M.H. kulturális prog- 
ramjai a gyermekek 

2012.09.01.- 
2013.08.31. 25 000 000 

24 471 
604 
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yn. nem formális nevelése 
érd. 

2 
V.Önk 

Szociális és 
Egész- 
ségügyi 
Bizottság 

I.B.8764-
2/2012 

Babits Nyugdíjas Klub 
karácsonyi segélyezés 

2012.12.31-
ig 50 000 50 000 

2 
V.Önk 

Szociális és 
Egész- 
ségügyi 
Bizottság 

I.B.8403-
2/2012 

Platán Nyugdíjas Klub 
karácsonyi segélyezés 

2012.12.31-
ig 50 000 50 000 

2 
V.Önk 

Gazdasági és 
Pénz- 
ügyi Bizotság N.456-7/2012 

Dicenty Dezsı 
Kertbarát Kör 
2012.évi 
rendezvényeinek 
finanszírozása 

2012.12.31-
ig 200 000 200 000 

              
Pályázó: SZMJV PH           

 
 
 
Kiállítások: 
 

1. Középkori magyar várak 3D-ben c. kiállítás               152 fı 
2. 42. Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázat és Kiállítás                        100 fı 
3. „Jó bor, jó egyészség” – Bor és gasztronómia a népmővészetben c. kiállítás        265 fı 
4. VI. Szekszárdi Festészeti Triennálé                                     690 fı 

 
 
 
Tanfolyamok: 
 
Foltvarró tanfolyam:       8 alkalom  16 óra  56 fı 
„Tő, cérna, olló”  varró és kézmőves tanfolyam: 11 alkalom  22 óra  58 fı 
Néptánc tanfolyam:       10 alkalom   20 óra 420 fı 
 
 
Színház: 
 
Berecz András elıadóestje:        1 alkalom 98 fı 
 
Hangverseny, koncert: 
 
Újévi Koncert        100 fı 
Ifjúsági Hangversenysorozat      718 fı 
„Varázsoljunk zenét” hangversenysorozat    360 fı 
Hangverseny a zene világnapján     160 fı 
Szekszárdi Kamarazenekar ünnepi hangversenye   120 fı 
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Családi események: (esküvı)   18 alkalom 960 fı 
 
Összlátogató, résztvevı létszám 
1. Rendszeres mővelıdési formák (képlet alapján számított) 38.397 fı 
2. Ismeretterjesztés 251 fı 
3. Tábor 118 fı 
4. Rendezvények, kiállítások, mősorok 123.951 fı 
5. Szolgáltatások 17.528 fı 
6. Külsı szervek tevékenysége 14.496 fı 
Összesen: 194.741 fı 
 
 
Állandó közösségek az intézményben: 
 
Mővészeti csoportok:   

Bartina Néptánc Egyesület   
Ifjú Szív Táncegyüttes   
Jazz Quartet  
Mondschein Német Nemzetiségi Kórus  
Liszt Ferenc Pedagógus Kórus   
Tücsök Zenés Színpad    
Swing Mazsorett   
Gagliarda Kamara Kórus 
Muslinca Bordalkórus   
Nótakedvelık Klubja  
 
 

Alkotó körök   
Origami Klub  
Szekszárd Környéki Foltvarró Egyesület  
Díszítımővész szakkör  

 
 
Egyéb állandó közösségek : 
 

Jelky András Turisztikai Egyesülete 
Éremgyőjtık   
Bélyeggyőjtık   
Dicenty Dezsı Kertbarát Kör   
Várostörténeti Klub  
Babits Nyugdíjas Klub 
Platán Nyugdíjas Klub  
Nagycsaládosok Egyesülete  
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Clark Ádám Flotilla  
Etka Jóga 
Sakk  
Fotóklub  
„Szekszárd 2020.” Egyesület  

 
 
 
Bejegyzett civil szervezeteink:  
 

Bartina Néptánc Egyesület   
Alisca Borrend Egyesület   
Tolnatáji Szövetség  
Városi Mentálhigiénés Mőhely 
Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány 
Állj talpra program     
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete (EMTE) 
Lelkiposta Internetes Lelkisegély Szolgálat  
Szekszárd Színházi Kultúrájáért Alapítvány  
Lakható Szekszárdért Egyesület     
Esély Tolnának Alapítvány 
Civil Ifjúsági Fórum 
Ifjúsági Unió Egyesület   
Etka Jóga Egyesület   
Mentálhigiénés Mőhely Nyugdíjas Tagozata   
Szekszárd Magyar – Izraeli Baráti Egyesület   
Tanösvény Egyesület   
Tolna Megyei Civil Szolgáltató Központ   
Polip Ifjúsági Egyesület 
 

 


