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BEVEZETÉS
„A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel, az emberek tanultságával, szervezettségével és fegyelmével. E három nélkül minden erőforrás rejtett, kiaknázatlan puszta lehetőség marad.” (Ernst F. Schumacher)

Vezetői pályázatomban és a 2014-es tevékenységünkről szóló beszámolóban is hangsúlyoztam, a közösségi művelődés szakmai koncepciója szerint a közművelődés területén tevékenységet folytató szervezetek feladata a társadalmi állapotok javítása. Bár egy intézményi
munkaterv nem ad lehetőséget hosszas szakmai állásfoglalás kifejtésére, azonban itt is fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a Babits Mihály Kulturális Központ feladata a (helyi) társadalmi állapotok javítása az egyéni kulcskompetenciák és a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrendszerének segítségével.
Bár a 2014-es év is több szempontból mérföldkőnek számított intézményünk életében, ez
legalább annyira igaz lesz a 2015-ös évre. Matókné Kapási Julianna tizenkét év komoly és
rendkívül tiszteletre méltó vezetői munkáját fejezte be 2014-ben, és vettem tőle át új igazgatóként az intézményt 2014 márciusában. Vezetőként az elképzelésem az volt, hogy az első
félévet a Babitsban folyó szakmai munka alapos megismerésére fordítsam, ezt követően pedig megfogalmazzam stratégiai céljainkat, majd azok elérése érdekében megfogalmazzuk a
szükséges fejlesztéseket, megkezdjük a szervezeti átalakítást. 2015 február1-jétől új Szervezeti és Működési Szabályzata, teljesen új működési rendje, szervezeti felépítése van intézményünknek. Ennek gyakorlati működésének kidolgozása vár ránk 2015-ben, természetesen úgy, hogy az intézmény működése nemcsak hogy zavartalan legyen, de javuljon hatékonysága, eredményessége, sőt, új területeken is megjelenjünk programokkal, szolgáltatásokkal.
Ahogy a beszámoló, úgy jelen a munkaterv esetében is szakítani kívánok azzal a szokásos megközelítéssel, mi szerint ezek a dokumentumok javarészt az évben tervezett rendezvények felsorolásából állnak. A munkatervben elsősorban az intézményre váró nagyobb feladatokat és azok várt hatását kívánom bemutatni, beleértve természetesen a tervezett programokat.

STRATÉGIAI CÉLOK
A Babits Mihály Kulturális Központ Agóra program keretében lezajlott fejlesztésével lehetőség nyílt arra, hogy az intézmény a jövőben olyan munkát folytasson, amely az egyének és
közösségek legteljesebb körű fejlődéséhez járulhat hozzá. Olyan multifunkcionális közösségi
szolgáltató terekkel rendelkezünk, amelyek a közösségi együttlétektől a legmagasabb színvonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb
spektrumán. Szakmai szempontból a fejlesztések legfontosabb célja, hogy az intézmény képes legyen a helyi társadalom önszerveződésének támogatására; formális, non-formális és
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informális képzések lebonyolítására; szociális és egyéb egészségvédelmi programok befogadására; erősödjön élményfunkciója; területi közművelődési szolgáltatásokat nyújtson
szakmai szervezetek részére; részt vegyen a területfejlesztési stratégiai tervezésben valamint a turisztikai vonzerőt jelentő regionális rendezvények szervezésében. Alapelvünk, hogy
a kultúra nem afféle ünnepi viselet, hanem a mindennapok szerves része. A Babits Mihály Kulturális Központ feladata, hogy Szekszárd és a környékbeli települések teljes lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely
• hozzájárul kulcskompetenciáik fejlesztéséhez,
• segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtést,
• lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadidő hasznos eltöltésére.
A munkatervben 2015-ben a következő stratégiai célterületeket határozom meg, amelyek mentén szakmai munkánkat folytatnunk kell (a sorrend nem jelent rangsort is):
1. Kulcskompetenciák fejlesztése
– a személyiségbe szervesen beépülő, készségszintű kompetencia javítja az egyén
életeesélyeit, foglalkoztathatóságát, hozzájárul az életben való boldoguláshoz
– a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek érdemben képesek hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez az ismeretek, készségek és attitűdök
szintjén
– 2015-től valamennyi programunk esetében meg kell határozni azt, hogy mely kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá (az ezt követő években pedig ki kell dolgozni a változás
mérésének módszerét)
Indikátorok:
•

nyilvántartásunkban a kulcskompetenciákkal kapcsolatos adatok rögzítése

•

év végén kimutatás készítése ezen adatokról

2. Közösségfejlesztés
– a Babits Mihály Kulturális Központ működését az azt használó közösségek érdemben véleményezhessék, a megfogalmazott javaslatokat lehetőség szerint ültessük a gyakorlatba, ezért működtetni fogjuk SzMSz-ünk szerint ezen szervezetek
formális képviseletét
– meg kell kezdeni annak a szakmai koncepciónak a kidolgozását, amellyel az intézmény a következő években képes lesz arra, hogy felismerje, és szakértői tevékenységével támogassa a helyi közösségek kezdeményezéseit
Indikátorok:
•

civil fórum ülései (1 alkalom)

•

szakmai koncepció vázlata (1 db)

•

az intézmény által létrehozott új szervezetek száma (2 db)

•

közösségi rendezvények látogatóinak emelkedése 2014-hez képest
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3. Szabadidő, rekreáció biztosítása
– az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a hasznos
és tartalmas szabadidő-eltöltés lehetőségét, segíti a tudatos választást és a tájékozódást
Indikátorok:
•

élmény funkcióhoz kapcsolódó rendezvények látogatóinak emelkedése 2014-hez képest

4. Ágazati és intézményi együttműködés
– részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakértői tevékenységekben (NMI)
– az intézmény részt vesz szakmai és szakmák közötti hálózatokban
– térségi szerepkör: kiépítjük a többi térségi kulturális szereplővel a folyamatos és
hatékony együttműködést
– 2015-ben célunk legalább 2-3 szervezettel hosszú távú stratégiai megállapodás
megkötése
Indikátorok:
•

szakmai konferenciákon való intézményi jelenlét (3 alkalom)

•

térségi szereplőkkel való egyeztetések száma (5 alkalom)

•

szakmai tapasztalatcserék száma (2 alkalom)

•

stratégiai megállapodások száma (2 db)

5. Szervezetfejlesztés
– új munkaköri leírások elkészítése
– belső szabályzatok aktualizálása, új szabályzatok készítése
– nyilvántartó szoftver folyamatos és zavartalan használata, az adatok folyamatba
épített rögzítése
– folyamatábrák készítése
– belső kompetenciafejlesztő tréningsorozat és szakmai továbbképzés szervezése
Indikátorok:
•

új szervezeti dokumentumok darabszáma

•

továbbképzési alkalmak száma

6. Esélyegyenlőség biztosítása
– a programokhoz, az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
– az esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvények szervezése
– a lehető legteljesebb fizikai, érzékszervi és értelmi akadálymentesítéssel kapcsolatos egyeztetések megkezdése, lehetőség szerint megállapodások megkötése
szakmai szervezetekkel
Indikátorok:
•

rendezvények száma legalább a 2014-es szinten

•

egyeztetések, megállapodások száma
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SZAKMAI PROGRAM
A jól kidolgozott programstruktúrát a legstabilabb gazdasági helyzet sem képes pótolni, hiába a legjobb marketingstratégia, a legszélesebb kapcsolati háló. Partnereink, látogatóink benyomásait elsősorban a programkínálat érdekessége, egyedisége, különlegessége határozza meg.

MŰVÉSZETI TERÜLETEK
Komolyzene
február

Varászoljunk Zenét 2.

A bérletsorozat 2. előadása

február

Augusz Bérlet 2. előadása

A Filharmóniával közös bérletsorozatunk fellépői
Frankl Péter zongora, és Várdai István gordonka

február

Ifjúsági Hangverseny 2.

február

Zeneiskolai tanárok farsangi

Vidám, a farsanghoz illő előadás a Liszt Ferenc

koncertje

Zeneiskola tanárainak előadásában a BMKK
színháztermében

március

Augusz Bérlet 3. előadása

Amadinda ütőegyüttes koncertje

március

Ifjúsági Hangverseny 3.

március

Liszt Ferenc Pedagóguskórus

Bérletsorozat 2. előadása

A kórus fennállásának 50 évfordulója

jubileumi hangversenye
március

Zeneszalon

Ifjúsági Unió rendezvénye

április

J.S Bach 6 csembaló-hegedű

Ittzés Tamás hegedűművész és Papp Rita

szonátája

csembelművész hangversenye

PÁLFI László és Kéry Tamás
Francia Est

A szekszárdi származású Pálfi László énekművész és kísérője Kéry Tamás zongoraművész

május

Franci nyelvű műsorának bemutatása. Műsoron
Ravel, Ibert és Debussy művek.
június

Zeneszalon

Ifjúsági Unió rendezvénye

szeptember

Zeneszalon

Ifjúsági Unió rendezvénye

október

Ifjúsági hangversenyek és Varázsoljunk Zenét bérletek indu-

3-10 éves koroszátlynak, illetve a 10-18 éves
korosztálynak

lása
október

Varázsoljunk Zenét

október

Ünnepi hangverseny

október

Világhíres Operák 3

november

Komolyzenei koncert

november

Zeneszalon

Ifjúsági Unió rendezvénye

december

Madrigákórus

hagyomány

december

Világhíres Operák 4

nem

Augusz Bérlet

váns

rele-

három előadásból álló bérletsorozat, egy őszi,
egy téli és egy tavaszi dátummal
a sorozat harmadik előadása

Az őszi hónapok egyikében indul a 3 előadásból
álló sorozat, Filharmónia rendezi, mi helyet
adunk
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Színház
január

Azt meséld el, Pista - Mácsi
Pál estje

Szabadelőadás

február

ORFEUM bérlet 3. ea. A szív
hídjai

Felnőtt bérletes előadás

február

KISISKOLÁS bérlet 3. ea. A

Kisiskolás Bérlet

Szép és a Szörnyeteg
február

KISISKOLÁS PLUSZ bérlet 3.
ea. A Szép és a Szörnyeteg

Kisiskolás Plusz bérlet

február

ÓVODÁS bérlet 3. ea. Fehérlófia

Óvodás bérlet

március

MÚZSA bérlet 3. ea. Bolondok

Felnőtt bérletes előadás

április

ORFEUM bérlet 4. ea. Nagyvi-

grófja
Felnőtt bérletes előadás

zit
április

Fejünk felől a tetőt

Szabadelőadás

május

MÚZA bérlet 4. ea. Meseautó

Felnőtt bérletes előadás

május

ÓVODÁS bérlet 4.ea. Csipke-

Óvodás bérlet

rózsika
május

KISISKOLÁS bérlet
Csipkerózsika

május

KISISKOLÁS PLUSZ bérlet 4.
ea. Csipkerózsika

Kisiskolás Plusz bérlet

június

Weöres

döntő

Sándor

4.

ea.

Országos

Kisiskolás bérlet

Gyermekszínjátszó Találkozó
október

MÚZSA 1. ea.

Felnőtt bérletes előadás

október

ORFEUM 1. ea.

Felnőtt bérletes előadás

október

ÓVODÁS 1. ea.

Óvodás bérlet

október

KISISKOLÁS 1. ea.

Kisiskolás Bérlet

október

KISISKOLÁS PLUSZ 1. ea.

Kisiskolás Plusz bérlet

november

MÚZSA 2. ea.

Felnőtt bérletes előadás

november

ORFEUM 2. ea.

Felnőtt bérletes előadás

november

Szabadelőadás

Szabadelőadás

december

ÓVODÁS 2. ea.

Óvodás bérlet

december

KISISKOLÁS 2. ea.

Kisiskolás Bérlet

december

KISISKOLÁS PLUSZ 2. ea.

Kisiskolás Plusz bérlet

Tánc, irodalom, pódiumestek
január

Mészöly emléknap

február

Társastánc tanfolyam

március

Hitter Zsolttal

Tóth Ferenc Koreográfiai verseny előválogató

április

Hobo József Attila-est

április

VIRSKY Ukrán Állami Népi

Költészet napi műsor

Együttes
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április

TÁNCVILÁGNAPJA Fitos Dezső társulat

május

Paróka és smink nélkül

Szórakoztató koraesti beszélgetős műsor a megyéből elszármazott ill megyénkhez valamilyen
okból kapcsolódó országos hírű művészekkel,
vendégek felsorakoztatásával, negyedévi megjelenéssel

május

Szó és szaxofon

Esterházy Péter és Dés László zenés műsora

május

Könyvbemutató

Dragomán György - Máglya

szeptember

Szabadi Mihály könyvbemuta-

Irodalmi est

tó
szeptember

Könyvbemutató

D. Tóth Kriszta - Húszezer éjszaka

október

Társastánc tanfolyam

november

Babits emléknap

Az írószemináriummal és a színtársulattal közösen tervezendő program. Slammerek is bevonhatók. Részletekről további egyeztetés szükséges.

Kiállítások
január

"A képek megszólítása Mészöly Miklós-Polcz Alaine gyűj-

A program a Mészöly nap programsorozat részeként kerül megrendezésre, melynek támoga-

temény"

tója a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány

január

Fusz György kiállítása

Fusz György kiállítása 60. születésnapja alkalmából

február

Ruppert János szobrászművész kiállítása

február

Mözsi Szabó István kiállítása

Mözsi Szabó István kiállítása 88. születésnapja
alkalmából

február
március

Az Év Természetfotói kiállítás
László Dániel és képzőművésztársai kiállítása

március

Tatai Tibi grafikusművész monotípiái

március

Bálványos Huba kiállítás

március

Szabó Desző Művészeti Ösztöndíjasok kiállítása

április

Gamus Árpád festőművész és

képzőművészeti kiállítás

1 szobrász tárlata
április

Húsvéti tojáskiállítás

május

50 éves a díszítőművész kör

május

Díszítőművész Szakkör Kiállítás

május

Tolna

Megyei

Kiállítás Csuhaj Tünde munkáiból

Gyermekrajz

Pályázat és Kiállítás
május

Szekszárdkörnyéki Foltvarrók

bemutatkoznak az egyesület tagjai
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Egyesülete kiállítása
június

Pop Art Magyarországon

Magyar pop art művészek kiállítása (pl. Varga
Enikő)

június

Dél-vidéki Kiállítás

június

Szent László napi kiállítás

június

A Szentendrei Vajda Lajos

bemutatkoznak a stúdió tagjai, képzőművészeti

Stúdió tagjainak kollektív tárlata

kiállítás

augusztus

Varga Amár László kiállítása

szeptember

Fotóklub kiállítása

szeptember

Kiállítás

szeptember

A Pécsi Tudományegyet hallgatóinak kiállítása

szeptember

Selfie kiállítás

A 2014 évi szüreti napokon készült szelfiekből
összeválogatott anyag

szeptember

Magyar Elektrográfiai Társaság kiállítása

Folytatása lenne a Színesnyomat Grafikai Kiállításnak, melyet szintén három évenként,
triennálé formájában szeretnénk megrendezni,
tematikusan. Országos lefedettségű kiállítás a
Magyar Grafikusművészek Szövetségével közösen.

október

Kiállítás

A Pécsi Tudományegyet hallgatóinak kiállítása

október

Ne vásárolj semmit nap

Fölösleges Áruk Fóruma kiállítás, ökojátszóval
közös program

november

Bp- Art Kulturális Egyesület
kiállítása

november

PTE

A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak kiállítása

november

Kiállítás

A fotós házaspár egyik tagja sajtófotósként
kezdte pályafutását. Ótós Réka fotóművész képei hajszálpontosan érzékeltetik a valóságot,
mára inkább szociofotós, mint sajtómunkás. Férje, Dombi Imre "szociofotói" az állatvilág társadalmára koncentrálnak.

nem
váns

rele-

A magyar festészet mesterei szabadegyetem

"A magyar festészet mesterei…Az újonnan induló MásKé(p)p című szabadegyetemi előadássorozat célja, hogy bemutassa a magyar festészet
kiemelkedő alkotóit.A rendezvény napján bemutatunk egy-egy alkotást az aktuális művésztől,
mely alkotás 3 héten keresztül megtekinthető
lesz a Művészetek Házában. Előadóink neves
művészettörténészek."
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Mozi
február

8mm - ArtMozi

Tematikus esti filmvetítés, összesen 10-szer

egész évben

Mozi

premier filmek

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK - ÖNMŰVELŐDŐ CSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, KLUBOK
Családi programok
február

Családi matiné

Farsangi hangulat, de. kézműves fogl.

március

PI Nap

Családi nap a matematika jegyében

március

Családi matiné, Húsvétváró,

Húsvéti Családi nap

tojásfestő
szeptember

Magyar népmese napja

Megemlékezés Benedek Elekről és a Magyar
Népmese Napjáról, mesemondó verseny stb

október

Idősek Napi ajándékműsor

Idősek Napi ajándékműsor

október

CSALÁDI darab

Suszter Álma Fitos Dezső-Kocsis Enikő és a
vaskakas bábszínház

október

Családi matiné

Szelektív játszóház, családi koncertek

október

Zene Világnapja

A város több pontján szólaltatnánk meg különböző műfajú együtteseket komoly és könnyűzene területéről, este ünnepi hangverseny a Művészetek Házában, esetlegesen interaktívvá
tehető, ha időben értesítjük az iskolákat és közös éneklésre is módot lehetne teremteni a Béla
kiréy téren

december

Családi matiné

Karácsonyi Játszóház, betlehemes műsorral,
helyi vásárral-alapítványokkal du. Diótörő- bábelőadás -Bóbita

Egészség, testmozgás, egyéb
havonta

Ba-Zsi

május

Nótakedvelő Klub műsora

augusztus

Tolle-nap

szeptember

Ba-Zsi

szeptember

Itthon, Tolnában

Kiscsoportos előadás

2015.09.01 1-jén ünnepeljük a Megyenapot
Tolna megyében. Kiállítás helyi jellegzetességeket megörökítő képzőművészek, festőművészek munkáiból (pl. Cseh Gábor- Pincék)

november

Nemzetközi nap a nők elleni

10 alkalmas önvédelmi tréning nők részére a

erőszak ellen

táncteremben. A Tolna Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Házzal kooperációban
az általuk megkezdett Mondj nemet az erőszakra sorozat folytatása, vagy társulás.

negyedévente

Baba-mama börze
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Ismeretterjesztés, ifjúság
február

Hollós László Természetismereti Versmondó Verseny

Versmondó verseny gyerekeknek, iskolásoknak, több korosztályban

március

Varázsoljunk Zenét 3.

március

A magyar festészet mesterei szabadegyetem 1

március

Madarak és fák napja Verseny

Az országos verseny területi fordulójának lebo-

március

Madarász suli

Szakköri foglalkozások általános iskolás diákok

nyolítása
részére havi egy alkalommal a szekszárdi MME
munkatársainak segítségével
március

Bakanccsal Szekszárd körül

Természetjáró szakkör általános iskolásoknak,
havonta egy alkalommal. (Szálka-Grábóc, Báta, Pörböly, Gemenc-Sió hajókirándulás)

március

Rendhagyó biológia órák 3D-

Filmvetítés+ játékos mozikvíz (havi egy alka-

ben

lommal)

április

SzemFülEst

rendhagyó kiállítászáró

április

Babits LAN

DÖK-ök, SZIFÖN és a HÖK valamint a témában jártas facebook csoportok közreműködésével a rendezvényteremben egy maximum
100 főig egy óriás LAN party-t amekkorát még
nem látott Tolna megye. Belépő 3000 Ft. Játékok: LOL, Dota2, CS:GO, SC2, WoT

április

Jel velünk - Jer velünk

Jelnyelvi és breille írásverseny középiskolásoknak a SINOSZ Tolna Megyei, illetve a Vakok
és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesületének
közreműködésével

április

Kaán Károly Verseny

Az országos verseny területi fordulójának lebonyolítása

április

Föld Fordulás Ovi

május

A magyar festészet mestereiszabadegyetem 2

május

Az esélyegyenlőség napja

Játékos akadályverseny Sötétvölgyben óvodás
csoportok számára

Kerekerdő - Esélyegyenlőségi nap iskolásoknak

május

Kirándulások

Utazás Kopácsi Rétre (Az európai nemzeti parkok napja)

május

SzemFülEst

június

Világhíres operák bérletsoro-

rendhagyó kiállítászáró

zat 2
június

SzemFülEst

rendhagyó kiállítászáró

július

A testfestés művészete

Előadás a testfestés eredetéről (törzsi tetoválások stb.) (E.a.: pl Adorjáni Endre)előzetesen
meghirdetünk egy tetoválás versenyt "Vidd vásárra a bőröd" címmel, és az előadás után a
legművészibb/kreatívabb/szép kivitelezésű te-
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toválás viselőjét jutalmazzuk.
augusztus

Szabadulószobák éjszakája

Berendezünk egy szobát, bezárjuk a csapatokat, telerakjuk logikai feladatokkal,amik egymásra épülnek és a csapatoknak 1 óra alatt ki
kell jutniuk a feladatok megfejtésével. (Sokféle
van az országban (horror, egyiptomi, pincebörtön)

szeptember

SzemFülEst

rendhagyó kiállítászáró

szeptember

Magyar népmese napja

Tolna megyei mesemondó verseny, szakmai
zsűrivel, esetleg iskolákban meghirdetett elődöntőkkel, ha lehetséges kapcsolódva országos versenyek elődöntőjeként

szeptember

A magyar festészet mesterei 3

október

Fújd fel!

Graffiti verseny. Felállítunk a piactér nagytermében körbe hungarocell táblákat és alkossanak a fiatalok, lehet több fordulós is. Előzetes
jelentkezéssel.

október

Kultúrpara reloaded

október

SzemFülEst

rendhagyó kiállítászáró

november

Egészség-hét

prevenciós ismeretterjesztő előadások, foglalkoztatók

november

Japán nap, kiállítás, Sárkány-

kiállítás-Zsebe József: origami

nap
november

Gasztrohamm

Ismertető a Tolna Megyei Népi ételekről, kóstolóval

(telfölös-borsos

kalács,

bor)

Utána

ÍzPróba vetélkedő – mondd meg mit ittál (fel
kell ismernie a versenyzőnek milyen ízeket
érez az adott italban, minél többet eltalál, annál
több pontot kap)
november

A magyar festészet Mesterei 4

nem releváns

Rendhagyó kiállítászárók

SzemFülEstek megtartása, ahol a kiállítás utolsó vagy utolsó előtt napján a közönség tárlatvezetést, zenét, verset, bort és pogácsát kap a
rendezvényen talákozhat az alkotóval (régen
már jól működött érdemes visszahozni)

nem releváns

Piactéri Közösségi Ház rendszeres és alkalmi ifjúsági

Grund (Biliárd-, csocsó, pingpong versenyek) ,
"Folytassa…" - Drámajátékok,improvizációs

programok

gyakorlatok, A Polip Ifjúsági Iroda programja,
KorrepeTár, DrogStop, Új Nemzedék programja, Ifjúsági Unió programja, Őszinte szó (Mentálhigiénés Műhely), Próbaterem, Koncertterem
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Könnyűzene
január

Újévi Koncert

Budapest Ragtime Band koncertje

január

Szekszárdi ALTEROCK

Frim Fram Band - NKA támogatással megvalósuló program

február

"La femme fatale A végzet
asszonya

Vizin Viktória és a Bohém Trió jazz-időutazása

február

Szekszárdi ALTEROCK

The Immigrants - NKA támogatással megvaló-

február

Szekszárdi ALTEROCK

suló koncert
Stabilfrazír - NKA támogatással megvalósuló
koncert
március

Koncz Zsuzsa koncert

GEG Produkció-Szabó Béla szervezésében

március

Budapest Klezner Band koncert

március

Szekszárdi ALTEROCK

Psycho Mutants

április

Zorán koncert

GEG Produkció-Szabó Béla szervezésében

április

Kovács Gergő önálló estje

Koncert a színházban

április

Szekszárdi ALTEROCK

Rakéta Presszó

április

Szekszárdi ALTEROCK

Kalus Trió

május

Szekszárdi ALTEROCK

Yellow Spots

május

Szekszárdi ALTEROCK

Paddy and the rats

június

A Föld Hangjai Falusi Mariann
és Horgas Eszter estje

július

Nyáresti koncertek a megyeházán

november

Presszer-Rúzsa

GEG Produkció-Szabó Béla szervezésében

december

Adventi könnyűzenei koncert

Táborok
június

Kalandozások az Agórában

Hagyományos nyári napközis táborok idén
csak két heti turnus

július

Kompetenciafejlesztő
táborok

NKA pályázatból és részvételi díjból finanszírozott program

nyári

Szakkörök, klubok
Az intézmény 2015-ben elinduló új klubjai
nem releváns

Irodalmi szeminárium

CreArt-Csengey Dénes Írószeminárium. heti
rendszerességgel írószeminárium a Piac Közösségi Téren. Vezetők: Kis Pál István, Dicső
Zsolt, Komjáthi Tamás, együttműködésben a
Pad Folyóirattal.

nem releváns

Alisca TheArtRoom

Profi színészekből álló színtársulat, amely áprilistól nyitott lesz bárki számára. A cél egy
szekszárdi, magyar nyelvű profi és amatőr
csoport létrehozása, később gyermekszínjátszással kiegészítve.
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NAGYRENDEZVÉNYEK, ÜNNEPEK
Nemzeti ünnepek, ünnepek
január

Doni áttörés napja

február

Kommunizmus
emléknapja

március

Nemzeti ünnep

május

Hősök Napja

június

Nemzeti összetartozás napja

október

Aradi vértanúk emlékünnep

október

1956. forradalom

kiegészítő rendezvények

október

1956. forradalom

Ünnepi műsor és megemlékezés

áldozatainak

Majális
(május 1.)
A közkedvelt programelemek megtartása mellett az idei évben szekszárdi majális a „tavaszünnep” koncepcióját erősítjük, egyfajta családi piknik jelleget adunk neki:
•

önművelődő közösségek, sportegyesületek, kiemelt művészeti együttesek bemutatkozása

•

kézműves játszóházak, fejlesztő programok

•

veterán (harci) járművek bemutatkozása

•

kreatív ügyességi vetélkedők, versenyek,

•

pokrócok kölcsönzése – a piknik jelleg erősítéséhez

•

Beatrice koncert

•

utcabál

Terveink között szerepelt még közösségi gasztronómiai élmények szervezése (látványkonyhák, közös főzések, főzőversenyek), de erre ebben az évben várhatóan nem kerül
sor.
Gyermeknap
(május 31.)
A május utolsó vasárnapjára eső Gyermeknap a családok egészét összefogó, széles társadalmi együttműködésben megszervezett rendezvény, amelyet minden évben úgy szervezünk, hogy azon -lehetőség szerint - valamennyi generáció megtalálja a maga számára
érdekes programelemeket. A tavaly beigazolódott koncepció mentén az idei évben is az intézményt körbevevő parkban adunk helyt a rendezvénynek:
•

kiemelt művészeti együttesek, civil szervezetek gyermekcsoportjainak bemutatkozása

•

bébi-játszóház, kézműves-foglalkozások

•

bábelőadás, bábkészítés

•

Tolna Megyei Katasztrófavédelem kitelepülése
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•

„F1” gokart-bajnokság

•

az idei évben az ifjúsági korosztályt is bevonjuk különböző programokkal pl. csocsó-bajnokság stb.

Szent László Napok
A program azon rendezvények körébe tartozik, amelyek bizonyítják, hogy a posztmodern
kor emberének is fontos a helyi közösségbe tartozás élménye. Az éves rendezvénynaptárban fontos helye van egy, a nyár elején, a szünidő, a turisztikai szezon elejére eső programsorozatnak. Sajnos az elmúlt évek bebizonyították, hogy a történelmi vígasságokra épülő
szakmai koncepció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért a program jelen formájában elsősorban a helyi vallásos közösségnek szól. Az idei évben szükséges lehet ezen
rendezvény koncepciójának az újragondolása. Amennyiben ez nem történik meg, a tavalyi
mintájára 2015-ben is meg tudunk szervezni egy programsorozatot.
Augusztus 20.
Szekszárd egyik legfontosabb ünnepi alkalma esik erre a nemzeti ünnepre, az egész napos programsorozat részeként az idei évben is a Művészetek Házában lesz az ünnepi közgyűlés, amelynek keretében átadják a Pro Urbe Szekszárd Emlékplakettet, a Közjóért Kitüntető-díjat, a Szekszárd Javáért kitüntető címet, a Klézli János Nívódíj a Szekszárdi Németségért-díjat valamint a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Roma Nívódíját.
Az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnepet kulturális programsorozat fogja zárni a Prométheusz
parkban, az idei évben az esti ünnepi előadás elé kísérőprogramokat is szervezni fogunk.
•

játszóházak, kézműves foglalkozások

•

jurta felállítása, egyéb hagyományőrző játékok

•

Koccint az ország

•

a Honfoglalás című darab a Nemzeti Lovasszínház előadásában Kassai Lajos
lovasíjász közreműködésével, ősi hagyományos magyar állatok (bivaly, rackajuh,
stb.) felvonulásával

•

tűzijáték

Szüreti Napok
A rendezvény eggyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfontosabb programsorozat, minősített fesztivál. Mivel értékalapú, országos hírű rendezvény,
mindennél fontosabb megőrizni az eddig elért eredményeket, folytatni a megkezdett munkát
úgy, hogy továbbra is a szüret, az érték, a minőség legyenek fő hívószavai.
A 2014-es tapasztalatok alapján a rendezvény tervezésével kapcsolatos főbb tervek:
Színpadok:
•

Szent István téri nagyszínpad

•

Béla király téri színpad

•

Piactéri nyitott színpad
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•

Vármegyeháza udvara

Tervezett fellépők:
•

Csík zenekar és Rúzsa Magdi (Szent István tér)

•

Irigy Hónaljmirigy (Szent István tér)

•

Kiscsillag (Szent István tér)

•

T’Rakija (Béla király tér)

•

Szabó Balázs és Bandája (Béla király tér)

•

Kerekes Band (Béla király tér)

•

Vivat Bacchus (Béla király tér)

•

Etnofíl (Béla király tér)

•

Néptánc gála (Béla király tér)

•

Kiemelt művészeti együttesek, civil szervezetek fellépései (Béla király tér)

•

MárkuSZínház (Béla király tér)

•

Kowalsky és a Vega (Piactér)

•

Mystery Gang (Piactér)

•

Amatőr zenekarok (Piactér)

Fontosabb célkitűzések
•

a Béla király téren több esti koncert lesz

•

a Szent István téri nagyszínpadra szombat este is lesz sztár fellépő

•

a Vármegyeháza udvarát, mint rendezvényhelyszínt csak a kisebb rendezvényekre
fogjuk használni, ellenben a kávézó irodalmi estekre ideális helyszínnek bizonyult

•

a helyi amatőr rockzenekarok külön színpadot kapnak a Piactéren

•

a vásár lebonyolítására külön oda kell figyelni, továbbá a vásári árusok által kínált
portéka minőségét meg kell szűrni

•

több nyilvános illemhelyet kell biztosítanunk

•

a fesztivál szervezői és önkéntesei számára ellátást kell biztosítanunk

Karácsonyváró
Az adventi programsorozatot az idei évben kiemelten kezeljük, ez abból is kitűnik, hogy a
költségvetés tervezése során külön forrást igényeltünk rá. Az adventi programsorozattal kapcsolatos főbb tervek:
•

a teljes adventi időszakot lefedő vásár szervezése a Béla király téren

•

a rendezvénysorozat helyszíne a Béla király tér lesz, a Garay téren nem lesz vásár

•

elsősorban civil együttműködéssel kulturális programsorozatot szervezünk

•

a hétvégékre a szabadtéri programok mellett a Piactéri közösségi házban kézműves és egyéb játszóházat szervezünk
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Szekszárdi szilveszter
Az év utolsó rendezvényét a tavalyi évhez hasonló konstrukcióban tervezzük, egy koncertet követően tűzijáték. Tervezett fellépő: Gáspár Laci, élőkoncerttel.

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, TÉRSÉGI SZEREPKÖR
Az Agóra pályázat értelmében az intézménynek az élmény-funkció és a helyi közösségek
segítése mellett szakmai szolgáltató funkciót is el kell látnia. Bár a közművelődésről szóló jogszabályok értelmében ezt a feladatot kötelező érvénnyel a Nemzeti Művelődési Intézet
területi irodái végzik, azonban az országos szakmai koncepció és a térségi szakemberek
igényei alapján a megyei jogú városok közművelődési intézményei is kiegészíthetik az országos háttérintézmény tevékenységét. A pályázati kötelezettségek mellett az előbb említett
koncepcionális célok haszna intézményünk esetében abban fogható meg, hogy a térségi feladatellátókon keresztül a térség lakosságát is eredményesebben el tudjuk érni. Ez irányú
munkánkat az alábbi tevékenységekkel fogjuk 2015-ben megvalósítani:
január

Térségi közművelődési intéz-

Térségi közművelődési intézményekkel kap-

mények látogatása

csolatfelvétel közös pontok és nehézségek
felderítése érdekében. Cél egy közös közművelődési koncepció felállítása amelyre programok is épülhetnek kooperációban. Kiadás: belföldi kiküldetés a járási településekre.

május
május

Közösség Média Művelődés

Közösség

Konferencia

szekszárdi állomása

Prezentációs tréning

Média

Művelődés

Konferencia

Napjainkban elengedhetetlen, tudni hatékonyan előadni magunkat közönség előtt. A tréningen az érdeklődők megtanulják a prezentáció készítés technikai, elméleti alapjait, majd
lehetőséget kapnak bemutatni a tapasztalatokat. Egyszerre 20 fő max

október

Térségi szakmai konferencia

Az egész éves térségi közművelődési intézmény látogatás zárásaként a kialakult partnerekkel egy gondolatébresztő innováció témájú
előadás sorozatot követően műhelymunkában
kialakítani a kooperációs területeket a 2016-os
évre.

nem
váns

rele-

Szakmai továbbképzések

Négy alkalmas szakmai továbbképzés.

nem
váns

rele-

Civil fejlesztő programsorozat

Tervek: Előadások civileknek, az őket érintő
jogi változásokról. Tájékozató pályázati lehetőségekről. Együttműködésben a Tolna Megyei
Civil Információs Centrummal. Csináljunk civil
napot, ahol az összes civil szervezet interaktív
"bemutatót" tart tevékenységéről. Tevékenységüket célszerű volna még erősebben bevonni a Babits Mihály Kulturális Központ prog-
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ramjaiba.
alatt.....

További

elképzelések

tervezés

nem
váns

rele-

Agóra - látogatás

A Babits látogatása az ország 2 különböző
agórájában

nem

rele-

Szakmai tapasztalatcsere

Szakmai kollégák részvétele szakmai konfe-

váns

renciákon, jó gyakorlatok megismerése.

PARTNERSÉG
Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet – a közélet minden területén csak elkötelezett és kölcsönösségen alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetséges. Az együttműködő szervezetek különböző forrásaikat és szakmai tudásukat hozzák a
partnerségbe, így sokkal eredményesebben valósíthatóak meg a közös célok.
Az alábbi partneri területeken keresünk olyan szervezeteket, amelyekkel formalizált, hoszszú távú partneri együttműködést alakítunk ki, kötünk stratégiai megállapodást:
–

–

–

–
–

megkezdjük az intézménybe bejegyzett vagy ott tevékenykedő jogi személyiségű vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező partner szervezetek részvételével rendszeres, a
működési szabályzatba épített fórum működtetését
a civil szervezetek közül a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel, a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesülettel, valamint az ifjúsági területen tevékenykedő valamelyik
szervezettel tervezünk stratégiai megállapodást kötni
a Szekszárdi és környékbeli oktatási intézmények fenntartójával egyeztetést kezdeményezünk a hosszú távú érdemi együttműködés kereteinek megfogalmazására.
fenntartjuk és - lehetőség szerint - bővítjük a középiskolások közérdekű önkéntes
tevékenységével kapcsolatos megállapodásokat
a Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális intézményekkel és
a kulturális területet is érintő tevékenységet folytató szervezetekkel a fenntartó közreműködésével szeretnék egy rendszeres egyeztető fórumot életre hívni, ahol összehangoljuk terveinket, elképzeléseinket, elkerülve ezzel a párhuzamosságokat.

SZERVEZETFEJLESZTÉS
Minden szervezet akkor éri el céljait, ha a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban használja fel, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás.
Ennek érdekében a szervezet irányítási szintjén szükséges lehet bizonyos megoldások, folyamatok, szabályozások átvétele a gazdasági szektorból (pl. folyamatszabályozás, projektszemlélet, HR módszerek, teljesítményorientáció). A szervezeti működéssel kapcsolatos változtatások előkészítését csak 2014 második felében kezdtük meg, az új Szervezeti és Működési Szabályzat kidolgozásával. Érdemben a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos munka
2015-ben veszi kezdetét az alábbi területeken.
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SZABÁLYZATOK
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 év eleji elfogadása szükségessé teszi az intézményi működés kereteit meghatározó (egyébként az Államháztártasról szóló törvény értelmében kötelező jellegű) elkészítését.
2015-ben a következő szabályzatokat, kötelező dokumentációt kell elkészítenünk:
• munkaköri leírások
• közalkalmazotti szabályzat
• iratkezelési szabályzat
• belföldi kiküldetési szabályzat
• bélyegzőhasználati szabályzat és nyilvántartás
• közzétételi szabályzat
• meg kell vizsgálni továbbá a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elkészítésének
felelősségi körét – egyeztetni kell a polgármesteri hivatal gazdálkodásért felelős vezetőjével, hogy a szükséges szabályzatok elkészítése, aktualizálása melyik szervezetnek a feladata

HUMÁNERŐFORRÁS
A Babits Mihály Kulturális Központ Közalkalmazotti Tanácsa 2014. december 9-ei ülésén
tárgyalta meg, véleményezte és támogatta az Intézmény új Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv 2012. január 1-jén lépett hatályba.
Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzata azóta nem került a törvénynek megfelelő
módosításra, így ezt a mulasztásos hiányt pótoltuk vele. Az új SzMSz elfogadását indokolta
továbbá, hogy az új telephely miatt is az intézmény hatékonyságát növelése érdekében módosítsuk a szervezeti kereteket.
A jogszabályi harmonizáción túli főbb módosítások:
az eddigi hierarchikus-lineáris szervezeti struktúrát egy mátrix-jellegű struktúrára cseréljük
az új struktúra a szakmai és funkcionális egységek rendszeres együttműködésén alapszik. A szakmai döntéshozatal decentralizált. Ezzel biztosítható, hogy az Intézmény a változó
látogatói, közösségi, fenntartói igényekre eredményesen és hatékonyan, innovatív megoldásokkal reagáljon.
az új struktúrában a vezetői szint három szintű: az igazgató munkáját egy igazgatóhelyettes és öt csoportvezető segíti
az Intézmény nyitvatartási idejét a látogatói szokásokhoz igazítottuk:
az Intézmény kihasználtsága az átadást követően folyamatosan növekszik, ehhez a mozi
vasárnapi nyitva tartásához, valamint a Piactéri közösségi ház működtetéséhez szükséges
további álláshelyeket teremtett a fenntartó
A módosítás eredményeképpen az intézmény álláshelyeinek száma 30,5 főre emelkedett.
Ennek szervezeti struktúrája 2015-ben a következőképpen alakult, a szükséges kinevezés
módosítások, vezetői megbízások folyamatban vannak.
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•

Igazgató (1 fő)

•

Igazgatóhelyettes (1 fő)

•

Titkárságvezető (1 fő)
•

•

Szakmai egység
o

Művészeti csoport (4 fő)

o

Közösségfejlesztési csoport (4 fő)

o

Közművelődési módszertani referens (1 fő)

Funkcionális egység
o

Kommunikációs csoport (6 fő)

o

Üzemeltetési csoport (9 fő)

o

Logisztikai-pénzügyi csoport (3,5 fő)

Rendkívül fontos szempont, hogy a szervezeti átalakítással párhuzamosan áttekintettem a személyi anyagokat, és egyrészről a Tourinform Iroda, mint szakfeladat megszűntetése miatt egy megszüntetendő státusza van az intézménynek, továbbá megfelelő szakképzettség hiányában egy érvénytelen kinevezés. Előbbi esetben az önkormányzat ezzel
kapcsolatos határozatával összhangban álláshely felajánlása mellett megkezdtem a jogviszony felbontását, utóbbi esetben a kinevezés módosításával az érintett kollégát felszólítom a szükséges szakképzettség megszerzésére.
Halaszthatatlanná vált a közalkalmazottak továbbképzése. Ezt ebben az évben két
folyamattal kívánom erősíteni. Egyrészt hat alkalomból álló kommunikációs- és csapatépítő tréningsorozatot szervezünk, továbbá 8 alkalmas belső továbbképzési tervet készítettünk, amelynek keretében részben külső előadók bevonásával az alábbi témaköröket tekintjük át:
•

Logisztikai feladatok rendezvényekhez kapcsolódóan

•

Kötelezettségvállalási, pénzügyi szabályok

•

Közművelődés jogszabályi háttere

•

A közművelődés országos szakmai koncepciója, az NMI tevékenysége

•

Rendezvényszervezés

•

Mi is az a közösségfejlesztés?

•

Intézményi kommunikáció, közösségi média, arculat

•

Amatőr művészet

PROJEKTSZEMLÉLET
Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a közművelődésben is azok a szervezetek képesek hosszú távon és hatékonyan biztosítani tevékenységűket, amelyek képesek integrálni a projektszemléletet. A mindennapi munka az ilyen szervezetekben összetett, és
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szoros együttműködést igényel úgy a munkatársak, mint a partnerszervezetek között. A
komplex tevékenységek komplex megoldásokat igényelnek.
Ahhoz, hogy ez a szemlélet az teljes szervezet működésére jellemző legyen, hosszabb
idő és több vezetői döntés strukturált meghozatala szükséges. 2015-ben ennek első lépéseként bevezettük az intézmény általános nyilvántartó szoftverét, amely nem csupán a
naprakész nyilvántartás lehetőségét teremti meg, hanem a szervező munka első számú
menedzsment alkalmazásává válik. A program bevezetése gyorsan és zökkenőmentesen
lezajlott az év első hónapjában, azonban ahhoz, hogy munkánk alapjául ez a rendszer
szolgáljon, hosszabb tesztidőszak szükséges. Várhatóan ez év nyár elejére a tapasztalatok összegzését követően használatát véglegesíteni tudjuk.

MINŐSÉGFEJLESZTÉS
A Babits Mihály Kulturális Központ munkáját eddig is meghatározta az intézmény minden szegmensét átható minőségszemlélet. Tevékenységeinket úgy kell alakítani, hogy az
összhangban legyen a Budapesti Művelődési Központ által kidolgozott minőségfejlesztési rendszerrel1. Terveim között szerepel, hogy 2015-ben benyújtjuk az intézmény pályázatát, hogy 2016-ra elnyerjük a Minősített Közművelődési Intézmény címet. A szervezet minőségbiztosítás mentén folyó tevékenységéhez természetesen a pályázat elnyerését követően is minden évben intézményi önértékelést kell végeznünk, majd azok eredménye alapján - szükség esetén - módosítani kell az intézmény munkafolyamatait.
Ehhez a következő dokumentációt és szabályozókat kell beépítenünkk a mindennapos
munkába:
•

folyamatszabályozás – az intézményben folyó valamennyi tevékenységgel
kapcsolatos eljárásrendet részletes folyamatábrával, felelősségi körök meghatározásával szabályozni kell

•

kommunikációs terv és arculati kézikönyv – el kell készíteni az intézmény egységes arculati kézikönyvét és kommunikációs tevékenységét szabályozó dokumentumokat

•

Beszámoló- és munkaterv sablonokat kell készíteni

•

Egységes szerződésmintákra van szükség

•

Egységes és folyamatosan frissített partneri címlistát kell összeállítani

Fenti dokumentáció elkészítése hosszabb időt fog igénybe venni, ezért várhatóan ennek véglegesítése 2016-ra is átcsúszik.

KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING
A kulturális marketing sokkal több, mint egy eszközrendszer. Az inkább egyfajta szemléletmód és magatartásforma, értékrend, szellemiség és elkötelezettség, amely kiter1

10/2010. (III. 11) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról
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jed a szervezet minden szereplőjére. Eleme a sokoldalú promóciós és propaganda tevékenység, de nem azonos csupán azzal.
Ebben az évben áll fel az intézmény önálló kommunikációs csoportja (az intézmény
életében először), amely közvetlenül az igazgató alá tartozik. Ennek oka, hogy az intézmény kommunikációs tevékenysége olyan hangsúlyos terület, amelyet meggyőződésem
és korábbi szakmai tapasztalatom alapján is közvetlenül a legfelső vezetés alá kell integrálni.
Az új csoport legfontosabb kommunikációs feladatai 2015-ben:
•

a kommunikációval kapcsolatos eljárásrend kidolgozása, az intézmény teljes
belső- és külső kommunikációjának egységes kezelése

•

arculati kézikönyv és kommunikációs terv elkészítése

•

a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez
tartozó kommunikációs eszközök meghatározása és a célközönség pontos
megfogalmazása

•

az online kommunikáció további fejlesztése, elemzések és kimutatások készítése

•

honlapunk részleges megújítása (interaktív tartalmak kidolgozása, hírportál jellegű átalakítás, stb.)

•

a közösségi oldalak intenzív és folyamatos alkalmazása, a szakalkalmazottak
bevonása ebbe a kommunikációs csatornába, egységes eljárásrend kidolgozása

•

az intézményi frontvonal (információs pult, telefonos és online elérhetőségek)
látogatóbarát fejlesztése, a látogatókkal való közvetlen kommunikáció egységesítése

•

a sajtókapcsolatok fejlesztése (sajtónyilatkozatok szervezése, sajtótájékoztatók
szervezése, sajtóbeszélgetések szervezése)

•

a kulturális közfoglalkoztatás keretében egy közönségszervezéssel foglalkozó
kolléga alkalmazása

A kommunikációhoz kapcsolódó tervezett beszerzések 2015-ben:
KOMMUNIKÁCIÓS
SEK

ESZKÖZBESZERZÉ- Babits kiadvány termek, szolgáltatások
(nyomda), Pulpitus , Kültéri banner, Vitrintartó oszlop, roll-up /nyomattal, Kültéri
megállító táblák lefestése

Kommunikációs kiadások

Tolnatáj Tv-Kultúrszoba, Képújság havonta, rendszeres megjelenés

Kommunikációs kiadások

Rádió Antritt- spotok, programajánlók

Kommunikációs kiadások

Nyomtatott sajtó-hirdetés /alkalmi megjelenés

Kommunikációs kiadások

Színházi
bejárat
/grafika,nyomda/
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molinók-4

db

Kommunikációs kiadások

Műsorfüzet 8 hónap nyomda+grafika

Kommunikációs kiadások

Egyéb, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások

ESZKÖZBESZERZÉSEK
Feladataink közé tartozik nemcsak megőrizni az intézmény kezelésére bízott közvagyont, ingó- és ingatlanokat, de javaslatokat fogalmazni meg a karbantartások mellett a
szükséges eszközbeszerzésekre is. 2015-ben, részben a Piactéri közösségi házhoz kapcsolódóan a következő előre látható eszközbeszerzések tervezzük:
Piactér
Rács
Fogasok
Behúzó kar
Keverőnek rack
szekrény
Hamutartók
Hangtechnika:
vezetékek,
hosszabbítók,
Tükrök
Akasztók
fénynek áram
Terítők, poharak
Asztalok
Mozgásérzékelő
Monitorok
ÖSSZESEN

vagyonbiztonsági okokból a terasz felőli oldal lezárására elektronikus, vészjelzés esetén automatikusan nyílóautomatika
tűzvédelmi okokból katasztrófavédelmi előírás – 360 akasztóval ellátott
mobil fogas
déli bejárati ajtóra
vagyonvédelmi okokból

a betervezett kábelek hossza nem megfelelő

mosdókba 6 db tükör
mosdók ajtajára
az áramerősség növelésére, a jelenlegi amper mennyiség várhatóan nem
lesz elegendő – felmérés alatt
10 terítő, 100 pohár
10 db összecsukható asztal (jelenleg csupán 8 asztal található a 260 székre!)
a déli bejárathoz
a 2 számítógéphez nem került beszerzésre 2 monitor

Kulturális Központ
Terítők
Számítógép
pohármosó
TV-hez konzolok
Operafólia
rögzítése, mereví-

20 db terítő
2 elavult számítógép cseréje, egyéb informatikai eszközök szükség szerint
3 db LED tv függesztéséhez
színházterembe

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az intézményi munkatervet fogadja el!
Szekszárd, 2015. március 9.
Halmai-Nagy Róbert
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