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BEVEZETÉS 

 

„Nem kellemes dolog fölismerni (...) a logikátlan, mondhatnánk: a tönkremenésre 

szakosodott helyi termelési módot; a legegyszerűbb dolgok érthetetlen hiányát, és 

nem könnyű mindezeket birkatürelemmel viselni. Bizony félő, hogy egyszerűbbnek 

látjátok majd otthon az egy-két bál és előadás, klub vagy szakkör, tanfolyam vagy 

amatőregyüttes szervezését, mintsem, hogy a gazdasági, a termelési, a társadalmi, a 

közéleti változtatás kezdeményezői, motorjai, mozgatói legyetek.” (Beke Pál: Méltó-

ságkereső) 

 

Második éve gyakorlat, hogy intézményünk beszámolóját és munkatervét egy, az adott idő-

szakot talán legjobban jellemző, szakmánkból vagy társszakmákból vett idézettel kezdem. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a szakmai alapvetést, hogy a közösségi művelődés 

területén tevékenységet folytató szervezetek feladata nem az önmagáért való szórakoztatás, 

koncertek, diszkók, előadások szervezése, még csak nem is önmagában a kulturális-

művészeti értékteremtés, nevelés, ízlésformálás. Küldetésünk ennél sokkal átfogóbb: straté-

giai célkitűzésünk a társadalmi állapotok javítása. Mivel egy költségvetési szerv éves munka-

terve nem ad keretet hosszabb szakmai koncepció kifejtésére, ezért választottam Beke Pál 

gondolatait mottónak, amely kifejezi intézményünk azon alapelvét, hogy  

 

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

a kisközösségek tevékenységének fejlesztésén keresztül a kultúra eszközrend-

szerének segítségével. 

 

2015-ben kezdtük meg azt a szervezetfejlesztési munkát, amelynek eredményeképpen 

pár éven belül a Babits Mihály Kulturális Központ amellett, hogy megtartja, sőt, reményeink 

szerint erősíti azon tevékenységeit is, amelyekkel az elmúlt évtizedekben olyan magas szin-

ten szolgálta ki a helyi közönséget, emellett megerősíti azon tevékenységeit is, amelynek 

eredményeképpen a társadalmi, gazdasági, közösségi fejlődés mozgatórugója lehet. 2016 

lesz az az év, amikor az intézmény egy már jól bejáratott rend szerint végzi munkáját. Hiszen 

a megújult épületet idén lesz három éve, hogy átvettük, a második teljes év az új épületben, 

és 2016-ban már nem áll előttünk lényeges szervezeti átalakítás. 

Ahogy a beszámolóban, úgy jelen munkaterv esetében is maradok annál a megközelítés-

nél, mi szerint ezek a dokumentumok javarészt az évben tervezett rendezvények felsorolá-

sából állnak. A munkatervben elsősorban az intézményre váró nagyobb feladatokat és azok 

várt hatását kívánom bemutatni, beleértve természetesen a tervezett programokat is.  
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STRATÉGIAI CÉLOK 

A Babits Mihály Kulturális Központ Agóra program keretében lezajlott fejlesztésével lehe-

tőség 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 szín-

vonalú rendezvényekig képesek ellátni a várost és a térségét a szolgáltatások legteljesebb 

spektrumán. Alapelvünk, hogy a kultúra nem afféle ünnepi viselet, hanem a minden nap-

ok szerves része . A Babits Mihály Kulturális Központ feladata, hogy Szekszárd és a kör-

nyékbeli települések teljes lakossága számára a fogyasztásorientált életvitellel szemben 

olyan szerethető alternatívát kínáljon, amely  

• hozzájárul kulcskompetenciáik  fejlesztéséhez, 

• segíti a kisebb- és nagyobb csoportokon keresztül a közösségteremtés t, 

• lehetőséget nyújt a tartalmas rekreációra, a szabadid ő hasznos  eltöltésére. 

 

A munkatervben 2016-ban a következ ő stratégiai célterületeket és az azok eredmé-

nyességét  jelző indikátorokat határozom meg, amelyek mentén szakmai munkánkat folytat-

nunk kell (a sorrend nem jelent rangsort is):  

 

1. Kulcskompetenciák fejlesztése 

– a szakmai programot olyan rendezvényekkel kell megvalósítani, amelyek érdemben ké-

pesek hozzájárulni a résztvev ők fejl ődéséhez az ismeretek, készségek és attit űdök 

szintjén  

– ez a terület 2015-ben is szerepelt a stratégiai célok között, akkor az indikátorokat techni-

kai okok miatt nem tudtuk teljesíteni 

– meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az egyes rendezvényeknél rögzíthető legyen, 

hogy az mely kompetenciák fejlesztéséhez járul hozzá  

Indikátorok:  

• nyilvántartásunkban a kulcskompetenciákkal kapcsolatos adatok rögzítése 

• év végén kimutatás készítése ezen adatokról 

 

2. Közösségfejlesztés  

– a Babits Mihály Kulturális Központban tevékenységet folytató szervezetekkel való 

kapcsolattartás új formáit 2015-ben kezdtük meg a civil fórummal, 2016-ban ezt 

folytatjuk terjesztjük ki egyéb rendezvényekre is 

Indikátorok:  

• civil fórum ülései (2 alkalom) 

• egyéb szakmai napok szervezése csoportjainknak (2 alkalom) 

• közösségi rendezvények látogatóinak szintje arányaiban ne csökkenjen 2015-höz 

képest 
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3. Szabadid ő, rekreáció biztosítása 

– az intézmény továbbra is a megszokott magas színvonalon biztosítsa a hasznos 

és tartalmas szabadid ő-eltöltés  lehetőségét, segíti a tudatos választást és a tájé-

kozódást 

Indikátorok:  

• élmény funkcióhoz kapcsolódó rendezvények látogatóinak emelkedése 2015-höz ké-

pest 

 

4. Ágazati és intézményi együttm űködés  

– részt veszünk az országos közművelődési folyamatokban, szakmai konferenciákon 

– 2016-ban célunk legalább 1-2 szervezettel hosszú távú stratégiai megállapodás 

megkötése 

Indikátorok:  

• szakmai konferenciákon való intézményi jelenlét (2 alkalom) 

• szakmai tapasztalatcserék száma (1 alkalom) 

• stratégiai megállapodások száma (1 db) 

 

5. Nagyrendezvények  

– 2016-ban intézményünk feladatai tovább bővültek a pünkösdi- és a mesefesztivál-

lal, továbbá a város napja köré szervezett rendezvényekkel 

– a Szüreti Napok 2016-ban az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében kiemelt 

szabadtéri rendezvénynek számít, ami egyrészről komoly kihívás elé állítja intéz-

ményünket, másrészről a rendezvény költségvetésének jelentős emelkedésével jár 

a szigorúbb katasztrófavédelmi előírásoknak való megfelelés 

Indikátorok:  

• az új nagyrendezvények látogatóinak száma (26 ezer fő) 

• a nagyrendezvényekhez tartozó elégedettségi felmérésen legalább 50%-os elé-

gedettség mérése 

• a kiemelt rendezvényi előírásoknak való megfeleltetés 

 

6. Területi közm űvelődési szakmai szolgáltatások  

– a területi módszertani szakmai szolgáltatások megkezdése és a korábbi tervekhez 

képest szélesítése a Nemzeti Művelődési Intézet várható átalakítása miatt ebben 

az évben kiemelt jelentőségű 

– a szolgáltatásfejlesztés mellett meg kell kezdeni az együttműködési megállapodá-

sok megkötését 

Indikátorok:  

• a szakmai szolgáltatásokat igénybevevő szervezetek száma (10 szervezet) 

• együttműködési megállapodások száma (20 db) 
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7.  Szervezetfejlesztés  

– bár a legfontosabb szervezetfejlesztési feladatokat 2015-ben elvégeztük, van-

nak további tevékenységek, amelyek 2016-ban várnak ránk 

– meg kell kezdeni egy középtávú intézményi stratégia kidolgozását egy munka-

csoport felállításával 

– be kell vezessük az elektronikus iktatást 

– lehetővé kell tenni az intézmény alkalmazottainak továbbképzési alkalmakon 

való részvételét 

• intézményi stratégia:  

o munkacsoport üléseinek száma (4 alkalom) 

o a stratégia vázlatának elfogadása (1 dokumentum) 

• elektronikus iktatás (a rendszer bevezetése) 

• továbbképzés: 

o alkalmak száma (3 alkalom) 

o résztvevők száma (5 fő) 

 

SZAKMAI PROGRAM 

A jól kidolgozott programstruktúrát a legstabilabb gazdasági helyzet sem képes pótolni, hiá-

ba a legjobb marketingstratégia, a legszélesebb kapcsolati háló. Partnereink, látogatóink be-

nyomásait elsősorban a programkínálat érdekessége, egyedisége, különlege ssége hatá-

rozza meg. Az intézmény 2016-os terveit ezúttal nem műfaji bontásban, hanem a szervezeti 

egységek, továbbá a jobban elkülöníthető területek mentén készítettük el. 

MŰVÉSZETI CSOPORT 

Időpont 

 

Cím Leírás Műfaj 

január 1 Újévi koncert   komolyzene 

január 9 
BP-ART Kulturális 
Egyesület Kiállítása 

Képzőművészeti tárlat a BP-ART tag-
jainak szekszárdi bemutatkozása 

Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

január 14 
Varázsoljunk Zenét I. 
Lant és Paróka 

Óvodás és Kisiskolás gyermekek ré-
szére hangverseny ifjúsági  

január 18 Máté Péter est Színházi szabadelőadás színház  

január 19 
Mészöly Miklós Em-
léknap 

A Művészetek Háza ad otthont a 
rendezvény díjkiosztó rendezvényé-
nek és konferenciának irodalom  

január 21 

Földes László - Hobo 
Ady Est Magyar Kultú-
ra Napja 

Hobo önálló estje - Ady Endre versek 
feldolgozásával a Magyar Kultúra 
Napja rendezvénysorozat része Bér-
letben meghirdetett előadás 3 est. irodalom  

január 22 
Augusz Bérlet 1 elő-
adás- Virtuózok 

A Filharmónia Mo. Nkft-vel közös 
szervezésú Augusz Béárlet sorozat 2 
előadása Összesen 4 előadásból áll. komolyzene  

január 26 Mert a mamának így jó MÚZSA bérlet 3. ea. színház  

február 10 A kaktusz virága MÚZSA bérlet 4. ea. színház  
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Időpont 

 

Cím Leírás Műfaj 

február 12 
Radnai Erzsébet kon-
certje   komolyzene  

február   
Könnyűzenei nagy 
koncert 

Könnyűzenei koncert a színházte-
remben könnyűzene  

február 17 

Hollós László Termé-
szetismereti Versmon-
dó Verseny 

általános iskolás korosztályoknak az 
adott témában kiírt versmondó ver-
seny   

február 19 
Szekszárdi Madrigálkó-
rus lemezfelvétel naponta 19-24 óráig komolyzene  

február 15 
Szekszárd Big Bamd 
koncert   könnyűzene  

március 8 Ifjúsági hangverseny   komolyzene  

február 24 Piros esernyő KISISKOLÁS bérlet 3. ea. színház  

február 25 Piros esernyő KISISKOLÁS PLUSZ bérlet 3. ea. színház  

február 25 

Varázsoljunk Zenét II. 
Szerelemcsütürtük 
Dobszerda 

Korzenszky Klári és együttese hang-
versenye az Óvodás és Kisiskolás bér-
let ben ifjúsági  

február 26 
Szekszárdi Madrigálkó-
rus lemezfelvétel naponta 19-24 óráig egyéb  

február 27 
Scherer János - 
Penkala Éva kiállítása   

Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

február 29 Hangemberek ORFEUM bérlet 3. ea. színház  

március   Radnóti napló 
PÓDIUM bérlet 2. ea. - Bálint András 
önálló estje pódium estek  

február 29 Zeneszalon   komolyzene  

március 8 Nőstényálom NŐNAPI koncert könnyűzene  

március 9 

Dzsungelmese, avagy a 
kisoroszlán keresi a 
sörényét ÓVODÁS bérlet 3. ea. színház  

március 16 
Társastánc tanfolyam 
kezdő 10 alkalmas tanfolyam szerdánként 

egészség, test-
mozgás  

március 17 
Augusz Bérlet 3 elő-
adása 

Vígh Andrea hárfaművésznő hang-
versenye komolyzene  

március 18 Hobo - Hármasoltár A bérletsorozat 2. előadása irodalom  

március 8 ifjúsági hangverseny 2. Filharmónia Ifjúsági 2. ea. komolyzene  

március   

folyosógaléria a Garay 
Ált. Iskola és AMI 
gyermekrajzaiból   Kiállítás (egyéb)  

április 2 
Fabula Együttes kon-
certje 

Vendég Csukás István, akinek meg-
zenésített verseit játsza az együttes családi programok  

április 2 Mesekiállítás 
Csukás István mesefiguráit bemutató 
kiállítás, óriásbábok ifjúsági  

április   Cigányprímás ORFEUM bérlet 4. ea. színház  

április 5 
Ifjúsági III. Budapest 
Ragtime BAnd   ifjúsági  

áprlis 7 Varászoljunk zenét III. Nehéz Fiúk Tuba Kvartett ifjúsági  

április 8 Hobo Pilinszky Est A bérletsorozat 3. előadása irodalom  
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Időpont 

 

Cím Leírás Műfaj 

április 13 Aladdin KISISKOLÁS bérlet 4. ea. színház  

április 14 Aladdin ÓVODÁS bérlet 4. ea. színház  

április 14 Aladdin KISISKOLÁS PLUSZ bérlet 4. ea. színház  

április 15 

Angyal mellettem- 
Presser Gábor és Rúzsa 
Magdi koncertje   könnyűzene  

április   Ifjúsági hangverseny 3.   ifjúsági  

április 23 
Végh András kiállításá-
nak megnyitója   

Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

április 28 Tánc Világnapja   tánc  

április 29 
Alfred Schnittke kor-
társzenei koncert 

Terembért fizet, valamint plakátot 
készít, hangolást, jogdíjat fizet, je-
gyet árulunk, a nettó bevétel az övé komolyzene  

május   
Szekszárdi Nótakedve-
lő Klub tavaszi műsora   könnyűzene  

május   Szerelem 
PÓDIUM bérlet 3. ea. - Piros Ildikó 
önálló estje pódium estek  

május   
Jávor "Pali" utolsó mu-
latása   pódium estek  

május 24 
Augusz Bérlet IV. elő-
adás 

Szamosi Szabolcs orgona és a Buda-
pesti vonósok hangversenye komolyzene  

június   Könyvbemutató 
Szabadi Mihály: Lakodalom c. köny-
vének bemutatója irodalom  

június 4 
Schubert Péter kiállítá-
sának megnyitója   

Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

június   Nagykoncert 
Könnyűzenei koncert a színházte-
remben könnyűzene  

június 23 Zeneszalon   komolyzene  

június   Negyvenen vagyok 
Rendhagyó Színházi előadás Hujber 
Ferenc főszereplésével színház  

június   Képzőművészeti kurzus 
Baky Péter vezetésével 5 napos bent-
lakásos szakkörök, klubok  

augusztus 6 
Székács Zoltán képző-
művész kiállítása   

Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

szeptember 17 

Tolna Megyei Autenti-
kus Kortárs Népművé-
szeti Kiállítás   

Kiállítás (népmű-
vészeti)  

október 1 

Ajándékműsor az idő-
sek Világnapja alkal-
mából   egyéb  

október 1 
Zene Világnapi rendez-
vények   komolyzene  

október   

Idegenben keserűbb a 
sírás - Karády Katalin 
est   pódium estek  

október   
MÚZSA bérlet 1. szín-
házi előadás   színház  

október   ÓVODÁS bérlet 1. elő-   színház  



 

10 

 

Időpont 

 

Cím Leírás Műfaj 

adás 

október   
KISISKOLÁS bérlet 1. 
színházi előadás   színház  

október   
KISISKOLÁS PLUSZ bér-
let 1. színházi előadás   színház  

október   Varászoljunk zenét I.   komolyzene  

október   Bábszínház   színház  

október   
Augusz Bérlet 1. elő-
adás   komolyzene  

október 18 
Híres Magyar Festők 
sorozat 1. 

A Magyar Festészet Napján induló 
ismeretterjesztő sorozat ismeretterjesztés  

október   
Könnyűzenei nagykon-
cert   könnyűzene  

november   

Liszt Ferenc Pedagógus 
Kórus "Gerse József" 
emlékkoncertje   komolyzene  

november   
MÚZSA bérlet 2. szín-
házi előadás   színház  

november   Ifjúsági hangverseny 1 Filharmóniával közös szervezés ifjúsági  

november   
ÓVODÁS bérlet 2. 
színházi előadás   színház  

november   
KISISKOLÁS bérlet 2. 
színházi előadás   színház  

november   
KISISKOLÁS PLUSZ bér-
let 2. színházi előadás   színház  

november   
ORFEUM bérlet 1. 
színházi előadás   színház  

november 19 Baky ~66 Baky Péter festőművész kiállítása 
Kiállítás (képző- és 
iparművészet)  

november   Ifjúsági Hangverseny 1 
Filharmónia Magyarországgal közö-
sen ifjúsági  

december   
ORFEUM bérlet 2. 
színházi előadás   színház  

december 22 
Szekszárdi Madrigálkó-
rus koncertje   komolyzene  

december   Karácsonyi koncert   családi programok  

december   
PÓDIUM bérlet 1. 
színházi előadás   színház  

 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT  

Időpont Cím Leírás Műfaj 

február 4 
Dumajam: KAP, 
Aranyosi, Badár 

Dumaszínház a Hydelight Kft szerve-
zésében színház  

február 10 
Bábfoglalkozások 
kicsiknek 

Bábfoglalkozások 0-3 éves korig havi 
egy alkalom 

családi prog-
ramok  

február 14 Házaspárbaj családi prog-
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Időpont Cím Leírás Műfaj 

ramok  

február 18 
Nyitott Akadémia - 
Pál Feri   egyéb  

február 20 Babits Bazárium Helyi termelői és zsibvásár vásár  

február 20 
1 éves a Placc - Szü-
linapi program Koncertek, ifjúsági programok ifjúsági  

március 16 
Roast: Kiss Ádám, 
Dombóvári, Csenki 

Dumaszínház a Hydelight Kft szerve-
zésében színház  

március 25 
Street art Magya-
rországon Kiállítás (fotó)  

április 8 
Bödőcs Tibor - Cef-
re palota 

Dumaszínház az Aliarte Kft szerve-
zésében színház  

április 23 Babits Bazárium Helyi termelői és zsibvásár vásár  

április 27 
Impro: Hadházi, 
Janklovics, Mogács 

Dumaszínház a Hydelight Kft szerve-
zésében színház  

április 29 SzeXárd Faktor ifjúsági  

május 20 AlteRock LAY, Don Gatto koncert könnyűzene  

június 16 Rejtélyek városa 
Zseblámpás éjszakai kalandtúra 
Szekszárdon (nyomozós) ifjúsági  

július 5 Love is in the air 

A Csók Világnapja alkalmából, rapid 
randi + csók rekordkísérlet flashmob 
a Garay vagy Béla téren ifjúsági  

október 7 

A testdíszítés mű-
vészete - 
piercingológia 

A testékszerekről + exkluzív hajköl-
temények show Bachmann Kriszta 
mesterfodrász közreműködésével ifjúsági  

október 30 
Clownity - 
Szabadulószoba bohócos témára ifjúsági  

november 15 
Szabó-Lencz Petyka 
kiállítása 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

november 22 Designer nap 

Bemutató, előadások belső építé-
szetről, grafikáról, designról, feng 
shuiról  ifjúsági  

november 26 Babits Bazárium Helyi termelői és zsibvásár vásár  

február 6 Farsangi játszóház 

Hagyományos farsangi játszóház, 
kézműves foglalkozások, vendég 
előadó, tombola 

családi prog-
ramok  

március 19 Húsvéti játszóház 

Hagyományos húsvéti játszóház, 
kézműves foglalkozások, vendég 
előadó, kirakodó vásár, 1 napos to-
jás kiállítás 

családi prog-
ramok  

november 5 
Legó kiállítás és ját-
szóház Előtérben játék és legó börze. 

családi prog-
ramok  

december 11 
Karácsonyi Kincses-
ház 

Hagyományos karácsonyi játszóház, 
kézműves foglalkozások, vendég 

családi prog-
ramok  
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Időpont Cím Leírás Műfaj 

előadó, tombola 

február   

Irodalmi est a Je-
lenkor folyóirattal irodalom  

március 19. 
Szerzői est a Saul fia 
című film alkotóival mozi  

október 25. 
Civil Konzultációs 
Fórum 

szakkörök, klu-
bok  

március 22. 

Civil Konzultációs 
Fórum-Pályázati 
tájékoztató 

szakkörök, klu-
bok  

január 29 
Dombi Imre és Ótós 
Réka fotókiállítása 

A fotós házaspár egyik tagja sajtófo-
tósként kezdte pályafutását. Ótós 
Réka fotóművész képei hajszálpon-
tosan érzékeltetik a valóságot, mára 
inkább szociofotós, mint sajtómun-
kás. Férje, Dombi Imre "szociofotói" 
az állatvilág társadamára koncent-
rálnak. Kiállítás (fotó)  

február 18 

Beréti István fafa-
ragó és Beréti Ist-
vánné szövő közös 
kiállítása 

Beréti István: használati tárgyakat, 
szobrokat készít, amelyek a székely 
sorsot, szülők és nagyszülők átélt 
élményeit, a paraszti életet, a mun-
kában megfáradt embereket jeleníti 
meg.Felesége pedig szőtteseket ké-
szít.Rendszeresen részt vesznek a 
Budai várban a Mesterségek Ünne-
pén. 

Kiállítás (nép-
művészeti)  

március 12 

Szabó Dezső ösz-
töndíjasok III. kiállí-
tása 

Tolna megyében élő, vagy a megyé-
ből elszármazott, a megyéhez kötő-
dő / köthető, a képzőművészet vagy 
az iparművészet területén alkotó 
fiatal művészek kiállítása. 

képző- és 
iparművészet  

április 9 
Ujváry Lajos emlék-
kiállítás 

Ujváry Lajos Munkácsy díjas festő-
művész. Idén lesz halálának 10. év-
fordulója. 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

május 7 
Pictoral Collective 
fotó kiállítás 

World Press keretein belül kerülne 
megrendezésre, Pictorial Collective 
kiállítás, mely magyar fotóriporterek 
csoportjából áll. Olyan fotográfiai 
közösség, amelyben a tagok egy-
mástól függetlenül, de egymást ins-
pirálva, egymást erősítve dolgoznak. 
A kollektívát jelenleg 11, számos 
nemzetközi és magyar díjjal rendel-
kező fotóriporter alkotja. Kiállítás (fotó)  
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Időpont Cím Leírás Műfaj 

június   

Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesü-
let jubileumi kiállí-
tása 

TMNE fennállásának 20. évfordulója 
alkalmából rendezett kiállítás. 

Kiállítás (nép-
művészeti)  

június 30 
Gáti Mariann Kü-
lönleges világa 

Mítosz mesegaléria- Magyar nép-
mesei hangulatot árasztó alkotá-
sok:festmények, fa-agyagszobrok, 
tűzzománcok. A kiállítás a nyári tá-
borhoz kapcsolódóan valósul meg. 

Kiállítás 
(egyéb)  

szeptember 5 Fotóklub kiállítás 
Retkes Tamás gömbpanoráma fotói 
Szekszárdról 

Kiállítás 
(egyéb)  

október 7 
Kovács Ferenc jubi-
leumi kiállítása 

Idén lesz 80 éves Kovács Ferenc fes-
tőművész, legendás rajztanár, idén 
ő lett az egyik megyei Prima dí-
jas.Negyvenöt éve hívta életre a 
Tolna Megyei Gyermekrajz Pályáza-
tot és Kiállítást, amelyet azóta is 
minden évben megrendezünk. 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

november 8 
Forray Ferenc kiállí-
tás 

Forray Ferenc könyvbemutatóval 
egybekötött kiállítása 

Kiállítás 
(egyéb)  

december 2 Fusz György, PTE 

Fusz György által szervezett kiállítás 
a PTE hallgatóinak vagy dolgozóinak 
munkájából 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

április 16 

Bonyhádi képző-
művészeti szakkör 
kiállítása 

Kovács Ferenc tanítványainak közös 
kiállítása 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

augusztus   

Nyilas Márta fes-
tőművész 

Fusz György által szervezett kiállítás 
a PTE dolgozójánakk munkájából Kiállítás (fotó)  

május 24 

46. Tolna megyei 
Gyermekrajz pályá-
zat kiállítás 

Tolna megyei általános iskolás diá-
kok munkáinak kiállítása rajzpályá-
zat keretein belül. 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

február 1 
Ifjúsági programok 
a Placcon     

június 27. 
Tematikus nyári 
tábor lehetséges témák: amatőr művészet ifjúsági  

május 29. 
Közösségfejlesztő 
projekt 

Készítsük el a szüreti fesztivál jel-
képét. Résztvevők:iskolák, képző-
művészek, alkotók, rajztanárok, szü-
lők, gyerekek, mindenki. Eszköz: 
óriási lepedő, festékek, rajzeszkö-
zök. Helyszín: Prométheusz Park. Az 
elkészült alkotást kifüggesztjük és 
lefotózzuk. Ezt követően az alkotás 
egy darabját mindenki haza viheti 
(random vágjuk ki). Az ily módon 
készült és lefotózott jelképet a szü- egyéb  
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Időpont Cím Leírás Műfaj 

retin nyomtatott formában állatjuk 
ki. Évente ismétlődhet. 

február   Tehetséggondozás 

Havonta egy alkalommal a Trambu-
lin Tehetségtámogató Alapítvány 
szervezésében tehetséggondozás és 
hozzá kapcsolódó fejlesztő foglalko-
zások, óvodások, kisiskolások részé-
re. egyéb  

február   

Drámapedagógia 
foglalkozás 

Havonta egy alkalommal drámapeda-
gógia foglalkozás, bábozás 3-11 éves 
korig. 400Ft/fő 50fő/alkalom 

családi prog-
ramok  

február 1 
Könnyűzenei prog-
ramok a Placcon koncertek könnyűzene  

április   

Drogprevenciós ex-
po 

a KEF által szervezett exponak mi 
adunk helyet és besegítünk a szer-
vezésbe   

március   Tojáskiállítás 

Szűcsné Pál Ilona tojásfestő, hímző, 
az ART'999 Tolna megyei Képző-és 
Iparművészeti Egyesület és a Bárka 
Művészeti Szalon tagja. Festménye-
in,alkotásain, részben képzeletbe-
li,részben természetbeli ábrázolások 
találhatók meg. Tojástechnika, se-
lyemfestés, üvegfestés, mozaikké-
szítés, nemezelés stb. http://sz-
ili.n4.hu/alkotasok.html 

Kiállítás (kép-
ző- és iparmű-
vészet)  

 

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

Placcon végzett ifjúsági munka legfontosabb célja összhangban a jelen munkaterv beveze-

tésében megfogalmazott alapvetésekkel, 2016-ban a közösségteremtés, a szűkebb környe-

zetéért tenni akaró, motivált fiatalokból álló csoportok megteremtése lesz. (Természetesen 

sok egyéb, főleg szociális feladatok mellett.) 

Az ehhez kapcsolódó legfontosabb feladatok: 

– a szórakoztató rendezvények mellett az ifjúság bevonására épülő programok, fog-

lalkozások szervezése 

– a helyben elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők számának növelése 

– az Új Nemzedék központ helyi irodájával való szakmai együttműködés részletei-

nek kidolgozása, a közös munka megkezdése 

– a Placc vonzóbbá tétele a fiatalok számára: belsőépítészeti megoldások, dekorá-

ciók, kortárs segítők bevonása 

– állandó, tapasztalattal rendelkező ifjúságsegítő munkatárs alkalmazása 

  



 

15 

 

NAGYRENDEZVÉNYEK , ÜNNEPEK 
 

Nemzeti ünnepek, ünnepek 
január 12. Doni áttörés napja  

február 25. Kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 

 

március 15. Nemzeti ünnep  

május 29. Hősök Napja  

június 4. Nemzeti összetartozás napja  

október 6. Aradi vértanúk emlékünnep  

október 22-29 1956. forradalom kiegészítő rendezvények 

október 23 1956. forradalom Ünnepi műsor és megemlékezés 

 

Majális 

(május 1.) 

A közkedvelt programelemek megtartása mellett az idei évben Retro majális  kon-

cepcióját er ősítjük, melynek keretében a 80-as, 90-es évek családi piknik jellegét 

erősítjük a rendezvénynek: 

– körhinta, kisvasút, céllövölde, szerencsehorgászat, stb. 

– retro, veterán autók, motorok felvonulása, velük vállalkozó szellemű civilek, cégek, 

stb. régi majálisokat idéző öltözetben, lufikkal, kis papírzászlókkal, stb. 

– zenés ébresztő (fúvószenekar teherautón a város különböző pontjain zenés éb-

resztőt fúj reggel) 

– klasszikus TV torna kicsiknek 

– retro rajzfilmek vetítése a moziban kicsiknek, retro filmslágerek felnőtteknek 

– „felvonulók kérték” kívánságműsor élőben 

– ügyességi versenyek, szkander verseny, stb. 

– „paprikajancsi csúzlizdája” 

– retro koncertek (Zoltán Erika, Sub Bass Monster, Spencer Hill Magic Band, stb.) 

– régi majálisok fotókon – kiállítás a szekszárdiak fotóiból 

 

Pünkösdi hal- és vad fesztivál 

(május 13-16.) 

A városi nagyrendezvényeket érintő koncepcióváltás jegyében a pünkösdi fesztivált egy 

2016 február eleji döntés értelmében teljes egészében intézményünk bonyolítja le. A feszti-

vál hangsúlyozottan gasztronómiai fesztivál lesz, jellegénél fogva a minőségi kínálat irányá-

ba mozdul el. Együttműködő partner a vendéglátósok kerekasztala. Központi helyszín a Béla 

király tér, ahol egy 300 m2 alapterületű sátorban várjuk a látogatókat minőségi ételekkel és 

szekszárdi borral. A téren kap helyet a fesztivál központi színpada. Kézműves vásárt szerve-

zünk a Vármegyeháza elé, a Béla király tértől a Garay térig, továbbá a zeneiskola és az Ers-

te Bank épülete közötti útszakaszon. A Garay téren ún. „kisétekesek” kapnak helyet. A Liszt 

Ferenc téren egy kisebb sörsátor kap helyet minőségi (kézműves) sörkínálattal, DJ pulttal. A 

vidámpark a Prométheusz parkban és a Korzó parkolójában lesz. 
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Fontosabb programelemek: 

– A Vármegyeháza udvarán szoborkiállítás a szekszárdi művészek munkáiból  

– A Megyeháza körüli tereken játszók (játékos tudomány, ester tér stb) – ha szabad 

a templom melletti zöld terület és a színpad az ’56-os szobor előtt van, akkor a ját-

szók ott kerülnek megrendezésre.  

– Honeybeast  koncert     

– Bábszínházi előadások 

– Helyi csoportok bemutatkozása  

– Somnakaj musical a Megyeháza színpadán     

– Mistery Gang koncert        

– Boban Markovic  Orkestar koncert      

– Pünkösdölő – Néptánc bemutatók  

– Helyi zenekarok 

– Budapest Bár koncert       

– Pecze Jazz Quartet koncertje       

– Orosz Zoltán harmonika művész koncertje     

– Collection 

 

 

Gyermeknap 

(május 29.) 

A május utolsó vasárnapjára eső Gyermeknap a családok egészét összefogó, széles tár-

sadalmi együttműködésben megszervezett rendezvény, amelyet minden évben úgy szerve-

zünk, hogy azon  valamennyi generáció  megtalálja a maga számára érdekes programele-

meket. A tavaly beigazolódott koncepció mentén az idei évben is az intézményt körbevevő 

parkban adunk helyt a rendezvénynek: 

• kiemelt művészeti együttesek, civil szervezetek gyermekcsoportjainak bemutatko-

zása 

• bébi-játszóház, kézműves-foglalkozások 

• bábelőadás, bábkészítés  

• Tolna Megyei Katasztrófavédelem kitelepülése 

• az idei évben az ifjúsági korosztályt is bevonjuk különböző programokkal pl. cso-

csó-bajnokság stb. 

 

Háry János mesefesztivál 

(június 11-12.) 

A Háry János mesefesztivál az éves rendezvénynaptár teljesen új eleme. A fesztivál a 

térségben, ebben az időpontban, ezzel a tartalommal újszerű, egyedülálló. Tervezése során 

több egyeztető megbeszélés keretében bevontuk a partnerintézményeket, óvodákat, iskolá-

kat. A fesztivált, hogy egyedi, csak Szekszárdra jellemző rendezvény legyen, Háry János 

személye köré építjük. A szakmai koncepciót tartalmában a mesékre, hangsúlyozottan a 

magyar mesékre építjük, műfajokban a bábelőadástól az interaktív játékokig a lehető legszé-



 

17 

 

lesebb körben terjesztjük ki, partnerségben pedig a helyi közösségekre építjük. A fesztivál 

akkor lehet sikeres, ha a két nap programját úgy állítjuk össze, hogy abban nem csupán a 

gyermekek, hanem a felnőttek, a család valamennyi tagja megtalálja a neki szóló program-

elemet. 

Tervezett programok: 

– kézműves játszóházak, interaktív játszópark 

– meseudvar 

– helyi óvodák csoportjainak bemutatkozása 

– Levente Péter estje 

– Csurgó zenekar Holló együttes koncertje 

– interaktív bábelőadások 

– fényvetítés a Művészetek Házára gyerek rajzaiból 

– animációs filmek estje 

– vetélkedők, nagyotmondó verseny 

 

 

Augusztus 20. 

A város rendezvénysorozat koncepciójának változásával, elsősorban a Város Napjának 

rendezvénynaptárba (augusztus 29) kerülésével az augusztus 20-ai ünnepsorozat számára 

új koncepciót kell meghatározni, mely egyben költségtakarékos, egyben megőrzi az ünnep 

méltóságát és közösségszervező erejét. Az új koncepciót a Művészeti csoport készíti el. 

 

 

Város Napja 

(augusztus 27-29.) 

 A szekszárdi rendezvénynaptár új és egyik legfontosabb eleme 2016-tól a Város Napja.  

A három napos programsorozat zárásaként a Művészetek Házában lesz az ünnepi közgyű-

lés, 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. 

 

A kitüntető díjak átadását megelőzi a Béla király téren, az alábbi programelemekből álló ren-

dezvény: 

• koncertek, előadások, bemutatók 

• játszóházak, kézműves foglalkozások 

• nemzetiségi ételek bemutatója 

 

 

Szüreti Napok 

A rendezvény eggyé vált Szekszárd jó hírnevével, a város arculatát meghatározó legfon-

tosabb programsorozat, minősített fesztivál . Mivel értékalapú, országos hírű rendezvény, 
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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 fesztivállal kapcsolatos egyik legfontosabb feladat a katasztrófavédelmi előarásoknak 

való megfeleltetés, a kiemelt szabadtéri rendezvénnyé nyilvánítás. Ez egyrészről hatalmas 

többletfeladatot ró munkatársainkra, másrészről legalább 3-4 millióval megnöveli a rendez-

vény költségvetését.  

A 2015-ös tapasztalatok alapján a rendezvény tervezésével kapcsolatos főbb tervek: 

Színpadok: 

• Szent István téri nagyszínpad 

• Béla király téri színpad 

• Piactéri nyitott színpad 

• Vármegyeháza udvara 

 

Tervezett fellépők: 

– Omega (Szent István tér) 

– Punnany Massif (Szent István tér) 

– Kormorán (Szent István tér) 

– Rudán Joe (Béla király tér) 

– Söndörgő  (Béla király tér) 

– A Köztársaság Bandája  (Béla király tér) 

– Muslincák (Béla király tér) 

– Besh O Drom  (Béla király tér) 

– Néptánc gála (Béla király tér) 

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

– Bábelőadások  (Béla király tér) 

– Amatőr zenekarok (Piactér) 

 

Fontosabb célkitűzések 

• katasztrófavédelmi előírásoknak való megfeleltetés 

• a Béla király téren több esti koncert lesz 

• a Vármegyeháza udvarát, mint rendezvényhelyszínt bevonjuk egy fizetős szabadtéri 

színházi előadásra, a kávézó irodalmi estekre ideális helyszínnek bizonyult 

• a helyi amatőr rockzenekarok külön színpadot kapnak a Piactéren a Szekszárdi Est 

Caféval együttműködésben 

• a vásár lebonyolításában új módszereket használunk (sávos település, behajtási en-

gedélyek előzetes kiadása, sátrak kötelező bérlése stb.) 

• több nyilvános illemhelyet kell biztosítanunk 

 

  

Szekszárdi advent 

(november 27 – december 24) 
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A 2015-ös adventi programok kiemelten sikeresek voltak. A tapasztalatokból kiindulva a 

terveknek megfelelően a fesztivált az idei évben is kiemelten kezeljük, a költségvetés terve-

zése során külön forrást irányoztunk elő rá.  

Az adventi programsorozattal kapcsolatos főbb tervek: 

• a rendezvény központi helyszíne 2016-ban is a Béla király tér lesz 

• a rendezvénysorozat a teljes adventi időszakot felöleli 

• több színpadi produkció 

• a kézműves vásár két helyszínen lesz: a Vármegyeháza előtti téren és a Garay té-

ren 

• látványosságok, ingyenesen használható szórakoztató elemek: hófánkcsúszda 

vagy ahhoz hasonló játék, szalmalabirintus, egyéb játékok 

• a teljes rendezvénysorozat idejére biztosítani kell a szakszerű területbiztosítást és 

–őrzést! 

• a rendezvénysorozatra biztonsági tervet kell készíteni 

 

Szekszárdi szilveszter 

Az év utolsó rendezvényét a tavalyi évhez hasonló konstrukcióban tervezzük, szabadtéri 

retró diszkót követően tüzijáték. 

 

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 szó-

ló 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 or-

szágos háttérintézmény tevékenységét. Várható, hogy az Intézet jogutóddal történő meg-

szüntetése miatt a megyei jogú városok közművelődési intézményeire a szakmai módszer-

tani szolgáltatások területén is új feladatok hárulnak. A pályázati kötelezettségek mellett az 

előbb említett koncepcionális célok haszna intézményünk esetében abban fogható meg, 

hogy a térségi feladatellátókon keresztül a térség lakosságát is eredményesebben el tudjuk 

érni. Ez irányú munkánkat az alábbi tevékenységekkel fogjuk 2016-ban megvalósítani: 

Agóra partnerség 

Szakmai partneri együttműködések kialakítása: (1) igényfelmérés személyes 
és elektronikus kérdezéssel (2) partnerség tartalmainak kidolgozása (3) 
szakmai szolgáltatási csomagok kidolgozása (4) együttműködési megállapo-
dások megkötése.  
A kiadások elsősorban a belföldi kiküldetéseket, másodsorban szakmai 
anyagköltséget fedezik. 

Európai uniós pályázati 
kerekasztal 

A kiadások a workshopokhoz tartozó szakmai anyagköltséget fedezik (több 
alkalom) 

Agóra partnerségi ke-
rekasztal 

Az agóra program partnerségi tartalmainak kidolgozása, jó gyakorlatok be-
mutatása, közös projektek kidolgozása 
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Közösségfejlesztési 
szakmai nap 

A közösségfejlesztés módszereinek alkalmazhatósága a közösségi művelődés 
területén, jó gyakorlatok bemutatása, stb. 

 

PARTNERSÉG 
Színvonalas szakmai munka a gazdasági élet, a kulturális élet – a közélet minden terüle-

tén csak elkötelezett és kölcsönösségen  alapuló partnerségi együttműködésekkel lehetsé-

ges. 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, hosz-

szú távú partneri együttműködést alakítunk ki, kötünk stratégiai megállapodást: 

– az intézménybe bejegyzett vagy ott tevékenykedő jogi személyiségű vagy jogi szemé-

lyiséggel nem rendelkező partner szervezetek számára rendszeresítjük a szakmai 

műhelynapokat  

– a gyakorlatban meglévő együttműködést foglaljuk írásba, illetve kiegészítjük azt új te-

vékenységekkel a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesülettel, valamint a Placcra beköl-

töző ifjúsági területen tevékenykedő szervezettel kötünk stratégiai megállapodást 

– folytatjuk és bővítjük az együttműködést a Tolna Megyei Kereskedelmi- és Iparkama-

rával, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal valamint a sióagárdi Fecske bábcsoporttal 

– fenntartjuk és - lehetőség szerint - bővítjük a középiskolások közérdekű önkéntes 

tevékenységével kapcsolatos megállapodásokat 

– tervezünk egy együttműködési megállapodást kötni borászatokkal rendezvények 

reprezentatív támogatásával kapcsolatban 

 

SZERVEZETFEJLESZTÉS 

Minden szervezet akkor éri el céljait, ha a rendelkezésére álló erőforrásokat a lehető legha-

tékonyabban használja fel, legyen az infrastrukturális, pénzeszköz vagy humánerőforrás. 

Ennek érdekében a szervezet irányítási szintjén szükséges lehet bizonyos megoldások, fo-

lyamatok, szabályozások átvétele a gazdasági szektorból (pl. folyamatszabályozás, projekt-

szemlélet, HR módszerek, teljesítményorientáció). A szervezeti működés legfontosabb sza-

bályzóit 2015 folyamán kidolgoztuk. 2016-ban az elmaradt szabályzók, fejlesztések beveze-

tése kerül sorra. A rendszer felülvizsgálata leghamarabb 2017-ben lehet esedékes. 

SZABÁLYZATOK  
• az intézményi stratégia  kidolgozásának megkezdése munkacsoport felállításával, a 

stratégia vázlatának kidolgozásával 

• közalkalmazotti szabályzat (a szabályzatot a munkáltató és a közalkalmazotti tanács 

közösen fogadja el, így annak kidolgozásában számítok az intézményben működő üzemi 

tanács aktív munkájára) 

• panaszkezelési szabályzat 

• kommunikációs terv, arculati kézikönyv 
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HUMÁNERŐFORRÁS 
2016 legfontosabb feladata a humánerőforrás megtartása. Törekedni kell arra, hogy csök-

kenjen a közalkalmazottak elvándorlásának üteme, biztosítani kell a közalkalmazottak to-

vábbképzésének lehetőségét, az üres álláshelyeket a lehető leghamarabb be kell tölteni. Az 

intézmény álláshelyeinek száma 30,5 fő.  

• 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) 

 

A beszámolóban szereplő táblázatból látszik, hogy az intézmény közalkalmazott 

dolgozóinak pontosan 3/4-e olyan alacsony bért kap,  amely nem elegend ő a megél-

hetéshez  és a megyei átlagkeresetnek (nettó 137 ezer forint) is csak a fele! Ez az arány 

2014-ben még csak kétharmados volt, az arány romlását a fiatal közalkalmazottak felvéte-

le idézte elő. Ennek a folyamatnak a veszélyeire már az intézmény előző vezetője is több-

ször felhívta a figyelmet. 

 

Nem túlzás hát felel ős vezetőként a humáner őforrás helyzet szempontjá-

ból a vészharangokat kongatni! 

 

Lehetőségeinkhez mérten igyekszem más kedvezményekkel (rugalmas munkaidő-

beosztás, családbarát munkahely, stb.) motiválni alkalmazottainkat inkább kevesebb, mint 

több sikerrel. Fontos, hogy – amennyiben kormányzati, jogalkotói szinten nem történik vál-

tozás – minél hamarabb találjunk átmeneti, helyi megoldást ennek kezelésére a minőségi 

munkavégzés külön díjazására. 

 

Halaszthatatlanná vált a közalkalmazottak továbbképzése. A 2015-ben megkezdett 

belső továbbképzést és tréningsorozatot a megnövekedett feladatok miatt 2016-ban nem 

tudjuk folytatni. A továbbképzéseken való részvétel lehetőségét ezért személyre szabot-

tan és alkalomszerűen fogjuk biztosítani legalább munkaidőkedvezménnyel, lehetőség 

szerint költségtérítéssel. 
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PROJEKTSZEMLÉLET  
Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a közművelődésben is azok a szervezetek ké-

pesek hosszú távon és hatékonyan biztosítani tevékenységűket, amelyek képesek integ-

rálni a projektszemléletet . A mindennapi munka az ilyen szervezetekben összetett, és 

szoros együttműködést igényel úgy a munkatársak, mint a partnerszervezetek között. A 

komplex tevékenységek komplex megoldásokat igényelnek.  

Vezetői szinten meg kell vizsgálni, hogy a rendkívül kreatív módon tervező startup cé-

gekre jellemző lean módszerekből átültethető-e valami intézményünk működésébe. 

 

 

KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING 

A kulturális marketing sokkal több, mint egy eszközrendszer. Az inkább egyfajta szem-

léletmód és magatartásforma, értékrend, szellemiség  és elkötelezettség , amely kiter-

jed a szervezet minden szereplőjére. Eleme a sokoldalú promóciós és propaganda tevé-

kenység, de nem azonos csupán azzal. 

2016-ban fontos feladatok várnak az intézmény önálló kommunikációs csoportja előtt: 

• arculati kézikönyv és kommunikációs terv elkészítése, az intézmény teljes bel-

ső- és külső kommunikációjának egységes kezelése 

• a közművelődési szakemberekkel együttműködve az egyes rendezvényekhez 

tartozó kommunikációs eszközök meghatározása és a célközönség pontos 

megfogalmazása 

• az online kommunikáció további fejlesztése, elemzések és kimutatások készí-

tése 

• honlapunk teljes megújítása, nagyrendezvényekhez új honlapok készítése 

• a sajtókapcsolatok fejlesztése (sajtónyilatkozatok szervezése, sajtótájékoztatók 

szervezése, sajtóbeszélgetések szervezése) 

• a közönségszervezéssel kapcsolatos feladatok kidolgozása 

 

A kommunikációhoz kapcsolódó tervezett beszerzések 2015-ben: 

Babits kiadvány- rendezvények 

Babits kiadvány- termek, szolgáltatások 

2 db Kültéri banner állvány 

2 db Vitrintartó oszlop /mozi oldal, Művészetek Háza 

3 db roll- up /nyomattal/ 

100 db képkeret( plakátoknak folyosó) 

Reklám ajándék tárgyak (Szatyor, toll, pendrive, mappa) 

Tolnatáj Tv- Kultúrszoba, Képújság havonta, rendszeres megjele-
nés 

Rádió Antritt hirdetés havonta,szpotok, programajánló 12x 

Színházi bejárat molinók 4 db /grafika,nyomda/ 

Műsorfüzet 8 hónap nyomda+grafika 



 

23 

 

új honlap 

Programturizmuscsomag/12 hó 

Nyomtatott sajtó hirdetés /alkalmi megjelenés 

Facebook reklám 

kültéri "A" táblák 3db 

Műsorfüzet hirdetési felület kiadás 

Honlapon banner felület kiadás 

Intézményi televíziókon reklám felület 
 

ESZKÖZBESZERZÉSEK 

Feladataink közé tartozik nemcsak megőrizni az intézmény kezelésére bízott közva-

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

szükséges eszközbeszerzésekre is.: 
 

Informatikai eszköz - 2 db 2TB HDD 

Informatikai eszköz - 2TB HDD 

Informatikai eszköz - Switch (24 port, layer 2) 

Informatikai eszköz - asztali számítógép perifériákkal (monitor, billentyűzet, 
egér) 

Informatikai eszköz - asztali számítógép perifériákkal (monitor, billentyűzet, 
egér) 

Informatikai eszköz - asztali számítógép perifériákkal (monitor, billentyűzet, 
egér) 

Informatikai eszköz - LapTop 

Informatikai eszköz - monitor 

Informatikai eszköz - monitor 

Informatikai eszköz - digitális rajztábla 

Informatikai eszköz - DVD-R 50-es csomag 

Lexicon MX400 hangtechnikai multieffekt 

Fordító kábelek RCA-Jack 10 db 

8 eres csoportkábel 2 db 15 ill. 20 m-es 

Rack szekrény mikrofonokhoz 

Mobil vászon nagy méret 

HDMI projektor + állvány 

Kompresszor 

Lézeres hőmérő 

120 db 3 D szemüveg gyerek méretben 

Mikrofon előerősítő 8 csatornás RME octamic 

IPAD + tok 2 db 

Akkumlátoros csavarhúzó 

Húzós kocsi  
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Rendezvénytermi kerek asztalok alá gurulós kocsi 2 db 

Kordon a Piacra 

Zsáktartók gyártása / szabadtéri rendezvényeknél szemétgyüjtésre/ 20 db 

Kábelteszter 

Forrasztó állomás 

Keverőnek rack szekrény a Piacra 

Akasztók, tükrök mosdókba, WC-kbe a Babitsba és a Piacra 

Pohármosó /ipari/ 

Összecsukhatóasztal a Piacra /a Zsuzska 15 db-ot tervezett, még kellene 5 db/ 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, az intézményi munkatervet fogadja el! 

Szekszárd, 2016. április 4. 

 

Halmai-Nagy Róbert 
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MELLÉKLETEK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET - A BABITS MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT CSOPORTVEZETŐ-

INEK MUNKATERVEI 2016. 
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