A Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
2013-as tervei
Intézményünk a több mint két éves albérleti tartózkodása alatt a régi struktúrában dolgozott,
amelyben élesen körvonalazható volt a mővelıdési ház és a mővészetek háza feladatait ellátó
dolgozói csoport.
A 2013-as évet az intézményi felépítés átalakításával kezdtük. Az Agóra Program által
megkövetelt „integrált közmővelıdési intézmény” alapelvet figyelembe véve, ágazati
feladatellátó csoportokat hoztunk létre. Figyelembe véve a munkatársak szakmai
kompetenciáit és kapcsolati tıkéit, eddigi feladatait, létrehoztuk az
• elıadó mővészet, film
• zenemővészet, tánc
• kiállítás, vásár, egyéb gyermekprogramok
• multiplikátor iroda
• jegyértékesítés
• információ
• társadalmi és családi ünnepek
• egyéb ágazatok (környezet, egészség, ifjúság)
• üzemeltetés
• titkárság
• kommunikáció
• tourinform iroda
egységeket, amelyekbe valamennyi munkatársunkat elhelyeztünk.
A szakfeladatok irányítását és gondozását a szakmai illetve az általános igazgatóhelyettesek
végzik. (lásd: intézményi struktúra)
Az intézmény utoljára a 2009-es évben tudott a szokásrendnek megfelelı színházi és zenei
életet biztosítani. Az átépítés indításának bizonytalansága miatt a 2010-es évben már csak
részben tudtuk a folyamatainkat beindítani.
A 2013-as év elsı felének mőködése az E épület keretei között zajlik.
Az új épületek átadása után az intézmény kultúraközvetítı szerepe ismét megerısödik, újra
felépül a kulturális szolgáltatási háló. A szolgáltatási tér kibıvül, a városi és megyei szint
mellé a térségi szolgáltatói szerep is beépül. A szolgáltatói körzet Mohácstól, Dombóvár,
Tamási vonalán keresztül, Paks és a Duna túlsó oldalán Bajáig nyúlik, mintegy 132 települést
érintve.
Az intézmény az AGORA programnak megfelelıen együttmőködési megállapodás alapján,
partnerei által biztosít olyan szolgáltatásokat, melyek a szociokulturális területhez tartoznak.
A Mentálhigiénés Mőhely, Az újra dolgozom! Egyesület és a Polip Ifjúsági Egyesület részére
helyet biztosítunk az új térben. Programjaik, szolgáltatásaik propagálásában veszünk részt, az
intézmény kommunikációjában mindezek megjelennek.
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Az Agóra Program kötelezı elemeiként megjelenı gyermekmegırzı, tanulószobás
szolgáltatás ellátására megfelelı hely kialakítására kerül sor. Sajnos a jelenlegi humán erı
ellátásunk nem tartalmaz ehhez a feladatellátáshoz megfelelı munkatársat és szabad
kapacitást. A feladat megoldásához, ha lehetıségünk engedi, a Nemzeti Közmővelıdési és
Közgyőjteményi Intézet által koordinált kulturális közmunka program keretébıl szeretnénk
igényelni 1 fı álláshelyet a megengedett 3 évre, hogy a szolgáltatás elindulhasson.
A két épület folyamatos nyitva tartásához szükséges közönség-információ szolgálathoz nincs
elegendı személyzetünk. A szükséges, hiányzó státusz betöltésére szintén a kulturális
közmunka program lehetıségeit vennénk igénybe.
Ágazati programtervek
I.

Elıadó mővészet, film

A legfontosabb feladat, hogy az igényeknek megfelelıen elindítsuk a színházi évadot, a
szokásrendnek és a város nagyságrendjének megfelelı módon.
Terveink: 2 felnıtt bérletsorozat elindítása a 2013/14-es évadban, 4-4 elıadással 2013
októberétıl 2014 májusáig.
A bérletsorozatokat vegyes, változatos elıadásokkal képzeljük el, melyben a könnyő mőfajtól
a klasszikus darabokon át, zenés-táncos elıadásokon keresztül valamennyi mőfaj
megtalálható.
Célunk, hogy visszatérjenek a színházlátogatók a mi befogadó színházunkba, mert az elmúlt 3
évben megszaporodott a színházbusz szervezık száma, akikkel több száz ember jár Pécsre és
Budapestre színházba.
Nagy figyelmet kell szentelnünk a gyermek- és ifjúsági korosztályra. Szükséges kialakítani
bennünk azt az igényt, melynek felkeltése során színházlátogató személyekké vállnak.
Két gyermekbérlet sorozatot tervezünk, egyet az óvodás korosztálynak, egyet a
kisiskolásoknak. Mindkét bérlet 4-4 elıadásból áll majd.
A szolgáltatásink tervezése során szeretnénk olyan programokat, folyamatokat szervezni,
melyben a családi lét erısítését tőztük ki célul.
Szeretnénk bevezetni a „Vasárnapi családi matiné” elnevezéső színházi sorozatunkat,
melyben 4 szabadelıadás formájában, különféle mőfajokkal kínálnánk meg a nagyszülıket,
szülıket, akik unokáikkal, gyermekeikkel közösen nézhetik meg ezeket az elıadásokat. Ezzel
a kezdeményezéssel szeretnénk erısíteni a színház ünnepi jellegét is, ahol ünneplı ruhában,
ünnepi környezetben, magas színvonalú szórakoztatást tud igénybe venni a térség közönsége.
A színházi sorozatokba szeretnénk „becsempészni” néhány veretes kamara elıadást is,
melyek néhány éve hiányoznak a kínálatból. Önálló sorozatra egyenlıre nem gondolunk, de
hisszük, hogy létezik még a közönségnek azon rétege, aki szívesen merül el egy-egy irodalmi
mő egyszemélyes interpretálásában.
Tervezzük még szabadelıadás formájában 2 felnıtt elıadást, amely rétegmővelıdést szolgálja
(musical, nagyoperett, balett).
Összefoglalva: 2 felnıtt és 2 gyermek elıadássorozat mellett 6 szabadelıadást tervezünk,
mely összesen 22 elıadást jelent az évadban.
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Az Agórában is folytatjuk a népszerő Önarckép értékkel sorozatunkat, mely a 2013-as évben
10 közéleti szereplıt mutat be egy kicsit másképp.
II.

Mozi, film

Az Agóra Program keretében lehetıségünk lesz a 63 fıs mozi teremben folyamatos vetítést
szervezni, amennyiben a mozi gépészetünk alkalmas lesz rá. Információink szerint 2013.
december 31-i hatállyal megszőnik a 35 mm-es filmek forgalmazása. Az országos rendszert
teljes egészében átállítják a digitális vetítésre. Amennyiben a fenntartó, a mozigépek
tisztítására és felújítására beállított összeget kipótolja,max.15 millió forint értékben már
beépíthetı és átalakítható a mi mozi rendszerünk, ami jelenleg csak 35 mm-es filmek
vetítésére alkalmas. Ha digitális és 3D-s vetítésre alkalmassá válik a rendszerünk, akkor a
kisteremben folyamatosan, napi 2 vetítéssel, tematikus csoportok létrehozásával esélyük lesz
a mozi látogatottságát fellendíteni. A nagyteremben hordozható digitális vetítıvel tudunk
film-akciókat csinálni, egy évben 2 alkalommal. Sajnos arra remény sincs, hogy az ott lévı
vetítıgépeket digitálisra és 3D-re cseréljük. Sajnos Tolna megyében, de a térségben sincs egy
rendszeresen játszó, modern technikával ellátott mozi. Sokan Pécsre és Budapestre járnak a
multiplex mozikba, melyek a legmagasabb technikai felszereltséggel bírnak és nagyon drágák
(1900-2500 Ft/jegy). Ha sikerül a vetítıgépeket a kisteremben korszerősíteni, akkor lesz
esélyünk arra, hogy premierjátszó moziként üzemelhessünk és a kulturális szolgáltatásunkat
kibıvítsük.
Terveink között szerepel tematikus filmklubokat indítani felnıttek számára. Szeretnénk
megszólítani az ifjúságot, egyenlıre az iskolákon keresztül, történelmi filmek vetítésével,
melyekkel a társadalmi ünnepeink, megemlékezéseink hatását fokozhatjuk. A
gyermekkorosztályban az óvodáknak és alsó tagozatos iskoláknak szervezünk délelıtt és kora
délután mesefilm vetítéseket.
A téma kiválasztása elıtt a pedagógussal közösen felmérjük az igényeket.
A mozi üzemeltetésének személyi kompetencia igénye is megváltozik.
A digitális és 3D-s vetítéshez szükségtelen a mozigépészeti ismeret, számítógép szoftver
segítségével üzemeltethetı. Egy jó számítástechnikus kezelheti a vetítést. A jegyárusítás az
intézmény internetes hálózatba bevitt rendszerébe tartozik majd, melyet 1 fı fıállásban kezel.
A jegykezelıi feladatokat megbízásos jogviszonyú munkatárssal tudjuk megoldani. A
vetítéshez szükséges számítógéphez kiválóan értı személyt a NKKI koordinálásával
megvalósuló kulturális közmunka program keretében szeretnénk igényelni.
III.

Zene és tánc

Az elıadómővészetek közül a táncmővészet széles skáláját szeretnénk bemutatni, hiszen az
elmúlt 20 évben az elavult technikával rendelkezı színháztermünk miatt kevés igényes
elıadást tudtunk befogadni.
Évente 2 professzionális társulatot kívánunk meghívni.
2013-ban balett és a néptáncon alapuló modern táncos társulatok darabjait választottuk (Pécsi
vagy Gyıri Balett, Experidance vagy Honvéd Táncszínház).
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Ezeket a darabokat szabad elıadásként szeretnénk lehozni.
Folytatjuk az amatır helyi táncos szervezetek bemutatkozásainak sorát. Ezekhez terembéres
formában infrastruktúrát biztosítunk. A tanfolyam jellegő sorozatainkat társastánc és néptánc
tematikával hirdetjük meg, melyek 10 alkalommal 20 órában ismertetik meg a hallgatókat az
alapokkal. Sok esetben ezek a tanfolyamok egymásra épülnek, ahol egy jól sikerült kezdı
folyamat lezárult, ott ráépülhet egy haladó is. Ezek a tematikával bíró tanfolyamok erıs
közösségépítık is, amelyekbıl kialakulnak olyan csoportok, melyek továbbra is együtt
maradnak.
2013 októberétıl májusig tartó táncház sorozatot szervezünk a népzene-néptánc kedvelıinek,
melyek havonta 1 alkalommal, belépıdíjas rendezvények lesznek.
Ehhez a sorozathoz pályázati pénzre is szükség lesz, mert a belépıdíjak nem fedezik a
közremőködık tiszteletdíját.
Városunk hírnevét 1968 óta öregbítik a néptánc fesztiválok.
Jelenleg két fesztiválunkat tartja számon a néptáncos szakma. A Szekszárdi Néptáncfesztivál,
mely 2 évente kerül megrendezésre, sajnos 2008-ban volt utoljára a felújítás miatt. 2 alkalom
kimaradt. Ez egy önfenntartó szakmai verseny, felnıtt táncegyüttesek részére, melynek
közvetlen költségeit pályázat útján teremtjük elı. Az ide érkezı mintegy 500 táncos a saját
ellátását és szállását maga fizeti. 2014 ıszén kerülhet újra megrendezésre.
A gyermektánc fesztiválok országos szintjének bemutatói gyakran kerülnek Szekszárdra. A jó
szervezés és a megfelelı körülmények miatt 8. éve kerül megrendezésre az Örökség
Gyermekfesztivál a Szüreti Napok keretében. A 400 gyereket befogadó rendezvény
nagymértékben erısíti a város legnagyobb rendezvényének színvonalát. A költségeket a
táncegyüttesek maguk fizetik, pályázat útján némely költség (szállás, zenekari költség)
átvállalható.
A fiatal korosztálynak (15-35 év) szeretnénk havi rendszerességgel tematikus zenés táncos
eseményt rendezni a sík padozatú rendezvényteremben. Ezek a rendezvények rendszerek
lesznek. Fontos a kiszámíthatóság, emiatt minden hónap 2. szombatján tervezzük. A tematikát
a mőfaji lehetıségekhez (latin-amerikai, retro stb.) illetve a jeles napokhoz, ünnepekhez
kötjük (farsang, húsvét). A rendezvényeket DJ-k vezetik, a tematikát erısítı
közremőködıkkel, maximum 800 fı részére.
Évi 4 alkalommal, jeles naphoz, névnaphoz kötıdıen) báli eseményt tervezünk élı zenével,
vacsorával, elegáns kivitelben, sztárvendéggel. Ezeken az alkalmakon vegyes korosztály
részvételére számítunk.
Hasonló alkalmakkor, csak batyus formában, évente 2 alkalommal batyus bált tervezünk,
amellyel azokat a rétegeket szeretnénk megszólítani, akik számára elérhetetlen a több ezres
belépıjegy. Közremőködıként amatır együtteseket választunk, akik tiszteletdíja nem terheli
meg nagyon a költségvetést.
A rendezvényteremben más szervezetek báljai is megrendezésre kerülnek, terembérletes
formában. Célunk, hogy a város legelegánsabb báljai visszakerüljenek intézményünkbe.
(Rotay, Máltai, Bor, Jogász, Bartina stb.).
A táncházakon kívül népzenei koncert sorozatot tervezünk egy évben minimum 2
alkalommal. (Sebestyén Márta, Herczku Ágnes, Palya Bea) Kiemelten kezeljük a népzene
napját, január 24-ét.
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Lehetıségeinkhez mérten és pályázati kiírástól függıen szeretnénk megrendezni a térségi
népzenei találkozót, melyet elsı alkalommal 2010-ben egy TÁMOP pályázatnak
köszönhetıen rendeztünk meg sikeresen. A találkozó megrendezéséhez pályázati összeg
szükséges, mert a résztvevık köre nem képes megfinanszírozni azt.

IV.

Komolyzenei programok

Kihasználva a Mővészetek Háza adottságait, új technikáját, orgona koncertsorozatot
rendezünk bérletes formában. Az 5 alkalomból álló sorozatot 2013 áprilisában szeretnénk
kezdeni, melynek záróeseménye karácsonykor lesz. Az Orgona hangverseny sorozaton
kiemelkedı magyar mővészek szerepelnek.
Felnıtt komolyzenei bérleti sorozatot a Dél-dunántúli Koncertszervezı és Rendezı Nonprofit
Kft.-vel közösen tervezzük, mely a 2013-14-es évadban 4 koncertbıl tevıdik össze.
A helyszín megválasztása az alkalomtól és a koncert paramétereitıl függ.
A komolyzene koncertre járók táborának növelése és utánpótlás nevelése érdekében folytatjuk
a „Zenevarázs” interaktív koncerteket az iskolák együttmőködésével óvodások és kisiskolások
részére.
Az ifjúság (12-18 év) megszólításra tovább szervezzük a jelenleg is folyó ifjúsági
hangverseny sorozatot bérleti formában. Ez az évadban 6 db elıadást jelent. Az intézmény
tereiben lehetıséget biztosítunk a városban mőködı mővészeti együtteseknek és
mővésztanároknak koncertjeik megtartására, terembérletes formában. A fenntartóval való
megegyezés alapján kedvezményes terembérleti lehetıség szükségeltetik ahhoz, hogy az
egyébként bevételt alig termelı mővészeti csoportok be tudjanak mutatkozni. Célunk az, hogy
ingyenes terembérlet ne legyen, de ne legyen ingyenes koncert se!
Figyelemmel kísérjük a zenei élet „akció napjait” és a jubileumokat. Kiemelten kezeljük az
október 1-t, a Zene Világnapját, amelyen koncertet és interakciókat szervezünk a város zenei
életét meghatározó intézményekkel és személyekkel (Liszt Ferenc Zeneiskola, mővészeti
együttesek stb.)
A 2013-as évben Verdi és Wagner bicentenárium lesz. Ennek apropójául operaestet
szervezünk neves elıadómővészek közremőködésével.
Intézményünk, amennyiben a kínálati környezet megengedi, befogadója lehet más
szervezıirodák koncertjeinek, megfelelı terembérért. Ezeknél az alkalmaknál figyelni kell a
célközönségre és abban az idıszakban zajló más mővészeti ági kínálatra is. Csak akkor
szabad ilyen elıadásokat befogadni, ha az nem gyengíti az általunk rendezett események
látogatottságát.
A komolyzenei koncertsorozaton kívül jazz koncert bérletsorozatot tervezünk a 2013/14-es
évre. A 4 alkalomból álló sorozatban a jazz alfajainak bemutatására teszünk kísérletet neves
elıadók tolmácsolásában. Ennek a Mővészetek Háza lesz a helyszíne. A rétegmővelıdést
kiszolgáló sorozattal szeretnénk a jazz kedvelıit újra visszahozni a Házba.
A rendezvényteremben vagy a színházteremben évente 2 alkalommal neves könnyőzenei
sztárok koncertjét tervezzük (Zorán, zenekarok), függetlenül a Szüreti Napok és a Pünkösdi
Fesztivál kínálatától.
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A gyermekek részére negyedévenként tervezzük neves elıadók koncertjeit, ahol különféle
zenei mőfajok közül válogathatnak a családok. Szeretnénk Halász Judit koncertet, hívjuk az
Alma Együttest, tervezzük Fábián Éva vagy Szalóky Ágnes népzenén alapuló interaktív
gyermekmősorát, stb. Ezeket szabad elıadásonként értékesítjük.
Nem maradhat ki a népszerő nóta est, operett est sem, professzionális elıadók meghívásával,
évente 1-1 alkalommal a színházteremben.
Az ünnepekhez kapcsolódó koncertek megrendezése nagy koordinációt igényel, mert a
számos amatır zenei együttes ugyanazon idıintervallumban szereti megrendezni eseményét
(lsd: karácsonyi koncert).
Az újévi koncert megrendezése továbbra is intézményünk feladata. Szeretnénk a városlakókat
jobban megmozgatni, ezért neves sztárvendégeket kívánunk felléptetni. 2014. január 1-én
Boban Markovics Orchestra koncertet szervezünk a színházteremben.

V.

Kiállítások, vásárok, börzék, egyéb gyermekprogramok

A 2013/14-es évadra a Mővészetek Háza képzımővészeti kiállításainak terveit Baky Péter
készítette el.
A Mővészetek Háza nyitásakor a Tolna Megyei Képzı és iparmővészek kiállítását tervezzük
Tolna Megyei Tárlat néven. A 3-4 hónapra tervezett kiállítást Kovács Ferenc festımővész
tárlata követi.
2013. novembertıl 2014. januárig a Karácsony a Magyar képzımővészetben címő kiállítást
rendezzük, melynek anyagát a Magyar Nemzeti Galéria anyagából válogatták.
Minden ciklusban tervezünk egy egyéni kiállítást, melynek témáját és személyét még nem
tudtuk véglegesíteni. 2014. február- márciusában szeretnénk ezt a kiállítást megrendezni.
2014. március-áprilisában az egyik legismertebb magyarországi magángyőjtemény anyagából
nyílik a GOKART – Tárlat.
2014. májusától-júliusig a Tolna megyében élı és alkotó hivatásos népmővészek kiállítását
tervezzük.
A Mővészetek Háza mőszaki átadása után az orgona állapotának a felmérése következik,
majd a tisztítása és karbantartása. Sajnos elıre nem látható, hogy ez a mővelet meddig tart,
csak a szétszedése után. A Mővészetek Háza bemutatását egy olyan Esküvı Kiállítás
keretében szeretnénk megejteni, melyet egy hosszú hétvégén rendeznénk. Az még
kialakulatlan, hogy terembérleti szerzıdés alapján vagy együttmőködésként, de
mindenképpen a térség kiállítóival (ruhaszalon, cukrászda, sminkes, fodrászat, catering) a
térség közönségének.
Utoljára 2013 januárjában rendeztek hasonlót a Pécsi Expón. Az ide érkezı látogatók, a
közönség más rétegébıl kerülnek ki, mint az eddigi koncert és kiállítás látogatók. Bízva
abban, hogy a több száz látogató elviszi a jó hírét a térségbe, az épületnek és rendezvénynek
egyaránt.
Az AGORA új és régi tervei között egyaránt találunk olyan helyiségeket, melyek alkalmasak
egyéb kiállítások megszervezésére.
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Az üvegterem az átépítés során kisebb lett, mert egy raktár került leválasztásra benne, de még
mindig a legalkalmasabb a kisebb területet és rövidebb idıt igénybevevı kiállításoknak
megrendezésére.
2013 szeptemberétıl ebben a teremben fotókiállítás, tudományos kiállítás és játszó,
Panoptikum, viaszbábuk a magyar történelem alakjairól, amatır képzımővészeti kiállítás
(roma naiv festı), horgász-vadász kiállítás, kisplasztikai kiállítás, népi ékszerkiállítás és sporthobbi kiállítás szerepel a terveinkben.
Ezek a kiállítások havonta váltják egymást, általában 3 hétig tartanak nyitva, hogy legyen 1
hét a rendezésre, cserére. Ebben a kiállítótérben ritka esetben szedünk belépıjegyet, kivéve az
interaktív tárlatvezetéses kiállításokat.
Az AGORA márványtermét is szeretnénk folyamatosan kiállítások rendezésére használni.
A 2013/14-es évadban a Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egyesület Patchwork kiállítása, Az év
természetfotósa, az Amatır Artium és a Tolna Megyei Gyermekrajz kiállítás 2014 kap helyet.
Ezek a kiállítások 1-2 hónapig tartanak nyitva, rendezésükbe sokszor besegítenek a civil
szervezetek, több esetben a rendezés költségeit is átvállalják.
A rendezvényterem létrejötte lehetıséget teremt számunkra, hogy expo jellegő vásárokat és
börzéket rendezzünk. Szeretnénk, ha a pályaválasztási és munkaügyi börzék visszakerülnének
intézményükbe, a rendezvényterembe.
A városban negyedévente szeretnénk a területen tevékenykedı magánszemélyekkel karöltve
babaruha és játékbörzét tartani, mindezt egybekötni egy légvárvilág játszóházzal, melyet a
rendezvényteremben és elıtte lévı fedett városi térben tartanánk. Ezeknek idıpontjai:
2013.szeptember, 2014. január, március és május. Hosszú távon, remélhetıleg egyre több
szakmai vásár és expo jön a városba. Sajnos ennek legnagyobb gátja, hogy nincs elegendı és
megfelelı minıségő szálláshely. Hasonló a helyzet a konferenciákkal. Várhatóan, amíg nem
oldódik meg a város szálláshelyeinek problémája, addig csak az 1 napos konferenciákra
számíthatunk, a több napos szakmai nagy konferenciák, amelyek erıs bevételt hoznának,
elkerülnek bennünket, még akkor is, ha térség legnagyobb befogadóképességő termeivel
rendelkezünk.

VI.

Egyéb, máshova nem sorolható gyermekrendezvények

Játékvár-lak 3-10 éveseknek. Folytatjuk a jól bevált szombat délelıtti sorozatunkat. Évente 10
alkalmat tervezünk, ezekbıl a nagy ünnepkörökhöz (farsang, húsvét, karácsony) kapcsolódó
foglalkozásokat kibıvítjük különféle produkciókkal (sztárok, zenekarok stb.). A hó-közi
játszók tematikusak lesznek, egy-egy téma köré fogalmazódnak meg (egészség, család,
természet, stb.). A sorozat legideálisabb esetben tudja csak eltartani magát.

Egyéb ágazatok:
Környezetvédelem, természetvédelem:
Ebben az ágazatban a legnagyobb részt az oktatást kiegészítı programok alkotják.
Az intézmény szokásrendjének megfelelıen versenyeket és vetélkedıket szervezünk.
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• Hollós László Versmondó Verseny (február)
• Madarak és Fák Napja Verseny (március)
• Kaán Károly Természet és Környezetismereti Verseny (április)
• Föld Fordulás Ovi – Akadályverseny Sötétvölgyben (április)
A jeles napokhoz kötıdı akció napok:
• Takarítási Világnap – Hulladékgyőjtés
• Víz Világnapja – Elıadás, vízvizsgálati gyakorlat
• Föld Napja – Kirándulás Gemencbe
• Madarak és Fák Napja – Madármegfigyelés
• Környezetvédelmi Világnap – játékos vetélkedı.
Az intézmény valamennyi dolgozója sok energiát fektet a partnerségi viszonyaink ápolására.
Számos társzervezetünk van a környezet- és természetvédelem területén, akikkel közösen
szervezünk különféle akciókat. Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.-vel a
szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos tevékenységet, a Zöldtárs Alapítvánnyal a
környezetvédelemhez társítható akciókat, a Magyar Madártani Egyesület Tolna Megyei
csoportjával a természetvédelmi tevékenységeket szervezzük.
A feladatellátás célcsoportjai az általános és középiskolai tanulók.
A város valamennyi iskolájával kerestük és keressük a kapcsolatot. Az Agóra Program
keretében ennek a kapcsolati hálónak bıvülnie kell. A térség valamennyi iskolájával
felvesszük a kapcsolatot, már tettünk lépéseket a Tankerület vezetıjénél.
Egészségvédelem
Az intézmény minden év novemberében, egészségvédelmi hónap keretében elıadások és
foglalkozások keretében, általános és középiskolák tanulóit célozva végzi feladatellátását.
Az akcióban az egészséges életmódra nevelı elıadások, a drog prevenciós felvilágosítások és
az egészségvédelemmel kapcsolatos interaktív foglalkozások zajlanak.
A tevékenységbe bevonjuk partnereinket, a Magyar Vöröskereszt dolgozóit és az ÁNTSZ
vezetı szakembereit. Az Agóra Program sajátossága, hogy a velünk élı szervezetek
programjait közös kommunikációba rendezve, bevesszük a szolgáltatásaink sorába.
A Mentálhigiénés Egyesület Nyugdíjas Tagozatának elıadássorozata, amely egészségvédelem
témában rendezıdik, erısen gazdagítja a kínálatot.
A Vöröskereszt által szervezett véradás akciók rendszeresen intézményünk
nagyrendezvényeinek programjaihoz csatlakoznak.
Sajnos az egészséges élet akcióink célközönsége vagy a gyermek- és ifjúsági korosztályból
vagy a nyugdíjas korosztályból tevıdik ki. Célul tőztük ki, hogy ki kell szélesíteni a
célcsoportot, ki kell terjeszteni a felnıttek körére is a propagandát és a kommunikációt.
Részükre preventív elıadásokat szeretnénk szervezni, dohányzás, életmódváltozás, mozgás
témakörben.
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VII.

Társadalmi és családi ünnepek:

Intézményünk által szervezett társadalmi ünnepek:
• Doni áttörés napja január 14.
• Nemzeti Ünnep március 15.
• Hısök napja május 26.
• Nemzeti Összetartozás napja június 4.
• Nemzeti Ünnep Szent István nap augusztus 20.
• Aradi vértanúk emléknapja október 6.
• Nemzeti ünnep október 23.
A felsorolt társadalmi ünnepeket az általános és középiskolákkal karöltve rendezzük. A
megemlékezı mősorokat rotációs rendszerben az iskolák állítják össze.
Az ünnepek tervezésénél erısen érzıdik a takarékossági elv.
Néhány év óta nincs módunkban színesíteni a programokat, pedig idıszerő lenne az ünnep
elmélyítését célzó mőfaji színességre.

Családi Ünnepek:
A jelenlegi társadalmi és emberi értékek devalválódásának idıszakában nagy figyelmet kell
fordítani a családokra.
Az eddigi ünnepek között a Majális, a Gyereknap, és a Karácsonyváró sorozat az, amelyek a
családokat szólítják meg. A programokban a gyermekkorosztályon kívül igyekszünk a
felnıtteknek is olyan program elemeket összeállítani, amelyben jól érzik magukat és az
élethosszig tartó tanulási folyamatukat szolgálják.
Intézményünk 2005. január elseje óta foglalja magában a Mővészetek Házát, amely a város
legkedveltebb esküvıi helyszíne volt.
Az Agóra Programban a legfontosabb családi ünnep a házasságkötés kiemelt szerepet kap a
Mővészetek Házában. Fontos feladatunk, hogy az átépítés alatt elvesztett, más helyszínekre
áttelepült esküvıszervezés visszakerüljön a város remélhetıleg legelegánsabb termébe.
Az esküvı kiállítás megrendezésével szeretnénk az új helyszínt megismertetni és ismét
bevezetni a térség lakosságánál.
Intézményünkben az új, kiváló technikával berendezett helyszín mellett rendelkezésre áll a
minıségi szervezést megvalósító humán erı is. Felhasználva eddigi esküvıszervezési
tapasztalatainkat szükséges lesz egy erıs promóciós anyag összeállítása, melyet széles
réteghez kell eljuttatni.
VIII.

Jegyértékesítés

A kulturális szolgáltatói rendszerünk területi bıvülése és az értékesítés hatékonysága miatt
szükséges lesz bevezetni az internetes jegyértékesítési rendszert.
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Ehhez szükséges vásárolni egy szoftvert egy értékesítési cégtıl. Eddigi információink szerint
a Ticket Portál az, amely a leggyorsabban képes a hálózatát bıvíteni és könnyen elérhetı. Az
AGORA valamennyi rendezvényének jegyértékesítése egy helyen, az intézmény
jegyirodájában történne, ahol 1 fı 8 órás munkaidıben foglalkozna a tevékenységgel.
Valamennyi teremnek elkészítenénk a helyrajzát, tükrét, ami alapul szolgálna a
jegyértékesítésnek.
A jegyirodában az ország bármely más kultúraszolgáltató jegyeit meg lehet vásárolni és ki
lehet nyomtatni.
Az elektronikus jegyértékesítés infrastrukturális igényeit számba véve, szükség lesz egy új
szerver beállítására, amely csak ezt a tevékenységet szolgálja. Vásárolni kell még egy
nagyteljesítményő számítógépet és egy lézer nyomtatót.
A pénztár nyitva tartása hétfı kivételével hétköznapokon 14 órától 18 óráig lesz, elıadások
napjain meghosszabbított nyitva tartással a mősorok elsı szünetéig.
Ezzel a szerzıdéssel intézményünk valamennyi programja, amely jegyárusítással jár, felkerül
a Ticket Portál honlapjára és elérhetıvé válik bárki számára.
Ha valaki személyesen vásárol jegyet, annak folyamatát is ez a rendszer kezeli.
A rendszer bevezetése teszi lehetıvé, hogy intézményünk el tudja látni a térségi szolgáltatói
feladatát. E nélkül ez elképzelhetetlen lenne.

IX.

Multiplikátor iroda

A három munkatárs, aki a szolgáltatást ellátja, tapasztalt pályázatíró, megfelelı
rendszerszemlélettel rendelkeznek.
A szakmában felmerülı problémakörökre képes szakértıi megoldásokat javasolni. A térség
szakmai kérdéseire megfelelı tudással és tapasztalattal képes megoldási alternatívákat
felállítani.
Az irodában dolgozó munkatársak több féle feladat ellátási területen is dolgoznak. A
multiplikátori feladatellátásukra akkor kerül sor, ha igény mutatkozik rá.
Kommunikációinkban és promóciós anyagainkban hirdetnünk kell ezt a szolgáltatást,
amellyel a térség kultúra közvetítıinek és mővelıdésszervezıinek munkáját segítjük,
innovációs képességeit erısítjük, továbbképzési alkalmaikat megszervezzük.
Az iroda feladata lesz az évenkénti egyszeri továbbképzési alkalom témáinak felállítása és az
esemény megszervezése. Az irodának szoros egységben és partnerségben kell elgondolásait
véghezvinni a Tolna Megyei Kulturális Módszertani Irodával és a Nemzeti Közmővelıdési és
Közgyőjteményi Intézettel.

X.

Tourinform Iroda

Intézményünk tagja az egységes irodarendszert mőködtetı Tourinform hálózatnak.
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Jelen állás szerint az iroda nem az épületben mőködik. A fenntartó döntésének köszönhetıen
a Béla király téren, a város Turisztikai Kft.-jével közösen egy irodában mőködik, amely több
területen ellentmondásos (lsd. mőködési szabályzat).
Az AGORA program beindulásával hatékonyabb lenne, ha az intézmény épületében, a
jegyértékesítéssel egybekötve tudna mőködni az iroda. Az eddig megnyílt AGORA
épületekben csak erre van példa. Az irodák hatékonyan vesznek részt az AGORÁK
programjainak népszerősítésében.
Amennyiben a fenntartónak más elképzelése van, úgy célszerő a Tourinform Iroda mőködését
kivenni az intézményünk struktúrájából.
Ebben a formában nem teljesíthetıek a szerzıdésben leírtak. Az irodában 1 fıállású,
egyetemet végzett turisztikai szakember dolgozik.

XI.

Üzemeltetés

Intézményünk hétköznapi nyitva tartása 7:30 órától, a napi igénybevételtıl függıen,
legfeljebb 22 óráig tart nyitva a közönség számára. Hétvégi nyitva tartásunk szintén az
igénybevételtıl függ. Szombaton 8:00 órától 14 óráig, rendezvény esetén igény szerint.
Vasárnap, ha nincs rendezvény, zárva tart, ha van, akkor szintén igény szerint.
Sajnos az üzemeltetési létszám minimumon állása nem engedi meg a rendezvény nélküli,
folyamatos nyitva tartást.
A nyitva tartás idején szükség lesz ırzı-védı biztosításra, melyek vagyon és rendezvény
biztosítása mellett a nem oda illı magatartást tanúsító látogatók kiszőrésére is szolgál.
Elképzelésünk szerint napi 2 fı (két mőszakban) a rendezvénytérben és 1 fı (egy mőszakban)
a Mővészetek Házában dolgozna.
Az új épületben, a rendezvényekhez kapcsolódóan foglalkoztatnunk kell jegykezelıket és
ruhatárosokat. A jegykezelık a jegyek kezelésén túl nézıterek biztosítását látják el az
elıadások elıtt, alatt és után.
A ruhatárosok a színház, rendezvényterem és Mővészetek Háza programjainak nézıit
szolgálják ki évszaknak megfelelıen. Valamennyi ruhatár fizetıs lesz, tehát pénzkezelési
felelısséggel egy vezetı ruhatárost szükséges felruházni. Hasonló módon foglalkoztatnánk a
kiállítások ırzését végzı személyeket.
Ezt a személyzetet igényes kiválasztás után megbízásos jogviszonyban foglalkoztatjuk.
Célunk az, hogy a kiváló nyugdíjas munkaerı mellett fiatal, lendületes hosztesz típusú
munkatársaink legyenek ezen a területen. Szükség lesz valamiféle megkülönböztetı
ruhadarabra, munkaruhára a feladatellátáshoz, aminek bevezetése az intézmény
arculatépítésének része. Ebben a feladatkörben 10 fı jegykezelıt és 6 fı ruhatárost és 4 fı
kiállításörzıt alkalmazunk, természetesen alkalmanként az elıadás igényeinek megfelelı
létszámban.
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XII.

Kommunikáció

A Babits Mihály Kulturális Központ Agóra térségi feladatellátásában résztvevı 132 település
eléréséhez az intézmény eddigi kommunikációjának bıvítése szükséges.
Akkor lehetséges a kötelezı számokat, indikátorokat teljesíteni (300.000 látogató/év), ha
minden tervezett program és esemény híre eljut a célközönséghez. A propaganda
eszközöknek a hatékonysága is nagyon fontos számunkra, hiszen olyan rétegeket is meg kell
szólítanunk, akik eddig nem tartoztak a kultúrafogyasztók közé (szocio - kulturális
szolgáltatás). Az alábbiakban ismertetjük általánosan és konkrétan is az elképzeléseinket.
Hosszútávú célok:
-

Közönség érdeklıdésének felkeltése
Állandó közönség- „mővészetszeretı”
Minıségi, magas kultúra iránt felkelteni az emberek érdeklıdését
Kulturális élet fellendítése
emberek negatív hozzáállásának megváltoztatása

Rövidtávú célok:
- „megnyitóhét”- színes programkínálat egész héten
- minden korosztály számára érdekes és színvonalas programok- érdeklıdés felkeltése
- megnyitón nagyszámú közönség
- bemutatkozás (új épület)
- kíváncsiság felkeltése az AGORA és programjai iránt
A célcsoport kommunikációs eszközei:
- Látogatások szervezése- vezetéssel „bemutató séta”
- Elsısorban helyi illetve regionális terjesztéső újságok, lapok, reklámlapok
- Helyi/regionális szórású rádiómősorok
- Helyi/regionális szórású TV mősorok
- Internet (email, hírlevél, honlap, social media)
- Szórólapok, tájékoztató füzetek, kiadványok
Részletes médiaterv
Nyomtatott sajtó:
- meghívó
- prospektus/mősorfüzet – Kisarculati elemek megvásárolása (Pixelfaragók Stúdió)
Havi mősorfüzet elsı száma az új épület bemutatása, minden hónap más színő,
kétszínnyomás kb. 40 oldal terjedelem, nyomdai kivitelezés
-

újsághirdetés
 napilap (régiós)- Tolnai Népújság - folyamatos szerzıdés fél oldalra
 hetilap (régiós)- Tolna Megyei EXTRA
 hetilap (helyi)- Szekszárdi Vasárnap
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 Szekszárdi EST, Pécsi EST- koncertek, kiállítások, egész oldalas
hirdetése
-

plakát- megnyitó, koncertek, kiállítások
(Minden kiadvány és megjelenési forma tartalmazza az új arculati elemeket, színvilág,
logó, betőtípus)

Rádió, televízió:
-

rádiós reklám – Alisca Rádió1, Rádió Antritt
rádiós programajánló - Alisca Rádió1, Rádió Antritt, Fortuna Rádió, MR2 Petıfi
Rádió
televíziós reklám- (TTTV)- Kerekasztal beszélgetés, reklám a nyitásról
képújságban reklám (képes)

Internet:
- új honlap/felugró ablakok- aktuális programfelhívás, angol- német felület, vakok és
gyengénlátók/
- hírlevél- jelenlegi honlapról áttelepíteni a címlistát
- Facebook- új oldal létrehozása, folyamatos jelenlét, játékok
- Twitter oldal (plakátokon, mősorfüzetekben megjeleníteni, hogy kövessék minél
többen)
- E-mail címlisták-( rendezvényeken kihelyezni egy listát, amire fel lehet iratkozni,
hogy egyenesen az e-mailjére küldjük a programajánlót)
- Foursquare helyet létrehozni a Babitsnak, akciók, játékok
- Programajánló honlapok (Programturizmus, ERIKANET, Dél-Dunántúli Rendezvény
és Fesztivál Turisztikai Klaszter, Tourinform honlap)

Egyéb, kültér:
-

buszreklám
molinó (új honlapcím, megnyitó)
Közterület Média üveges reklámfelületei a városban- forgóoszlop, tábla
Megállító táblák az épület körül (Festett vagy matricás)
Beltéri installáció- bejárathoz, színházhoz
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Költségvetési tervezet az ágazati feladatok visszaállítására
2013. augusztus – 2014. július

Színházi évad
KIADÁS
• 2 db felnıtt bérlet (8 elıadás)
á/1.400.000.• 2 db gyermek bérlet (8 elıadás)
á/500.000.• 2 db felnıtt szabad elıadás
á/1.400.000.• 1 db gyermek szabad elıadás
á/800.000.• 4 db vasárnapi Családi Matiné szabad elıadásban á/1.000.000.-

10.400.000.4.000.000.2.800.000.800.000.4.000.000.22.000.000.-

BEVÉTEL
• 2 db felnıtt bérlet, 550 fı nézıszámmal
• 2 db gyermek bérlet, 550 fı nézıszámmal
• 2 db felnıtt szabad elıadás, 550 fı nézıszámmal
• 1 db gyermek szabad elıadás, 550 fı nézıszámmal
• 4 db vasárnapi Családi Matiné szabad elıadásban
550 fı nézıszámmal

á/10.000.á/3.600.á/3000.á/2500.á/2500.-

11.000.000.3.960.000.3.300.000.1.375.000.5.500.000.-

25.135.000.-

Önarckép értékkel – sorozat
KIADÁS
• 10 alkalom

65.000.-

650.000.650.000.-

BEVÉTEL
• 10 alkalom

70.000.-

700.000.700.000.-
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Zene és tánc

2013. augusztus – 2014. június

KIADÁS
• Szabad elıadások 2db
(balett, néptánc, modern tánc)
• Néptánc tanfolyam (1 folyamat)
• Társastánc tanfolyam (1 folyamat)
• Táncház sorozat (okt.-máj., 8 alkalom)
• Szekszárdi Szüreti Napok –
Örökség Gyermektánc fesztivál
• Tematikus zenés táncos estek fiataloknak
DJ-vel hó/1 alk. 8x
• Jeles napi bálok 2 alk. sztárokkal
ültetıs-vacsorás 250 fı
• Jeles napi bálok 2 alk. batyus 250 fı
• Orgona hangversenybérlet (5 elıadás)
• Filharmóniai koncertek (4 elıadás)
• Zenevarázs – interaktív koncert
óvodásoknak – kisiskolásoknak 4 alk.
• Ifjúsági hangversenysorozat bérlet (6 elıadás – 3 alk.)
• Zene Világnapja koncert – (október 1.) akció
• Verdi és Wagner bicentenárium
• Jazz hangverseny sorozat bérlet 4 elıadás
• Egyéb nagykoncertek (4 alkalom)
(rendezvényterem – rock, beat, sztárok)
• Gyermekkoncertek (4 alkalom)
o Halász Judit
2 elıadás
o Egyéb
2 alkalom
• Egyéb zenei elıadás 3 alk. (operett, nóta, népzene)

á/1.600.000.-

á/120.000.-

3.200.000.150.000.150.000.960.000.1.500.000.-

á/500.000.-

4.000.000.-

á/8000.-

3.000.000.-

á/3000.-

á/80.000.-

1.000.000.1.200.000.1.200.000.320.000.-

á/300.000.á/2.000.000.-

1.200.000.200.000.600.000.1.200.000.8.000.000.-

á/1.500.000.á/300.000.á/1.000.000.-

3.000.000.600.000.3.000.000.34.480.000.-

BEVÉTEL
• Szabad elıadások 2db 550 fı nézıvel
• Néptánc tanfolyam
30 fı
• Társastánc tanfolyam
30 fı
• Táncház sorozat 8 alkalom
60 fı
• Szekszárdi Szüreti Napok –
Örökség Gyermektánc fesztivál
• Tematikus zenés táncos estek

3.000.7.500.7.500..1.000.-

3.300.000.225.000.225.000.480.000.1.500.000.-

400 fı
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1.500.-

4.800.000.-

fiataloknak DJ-vel 8 alkalom
• Jeles napi bálok 2 alkalom
(bor, szilveszter)
• Jeles napi bálok batyus
(farsang, húsvét)
• Orgona hangverseny sorozat 5 ea.
o bérlet 3 ea.
o 2 szabad ea.
• Filharmónia Koncertsorozat 4 ea.
• Zenevarázs interaktív koncert 4 alk.
• Ifjúsági hangversenysorozat bérlet
• Zenei világnap akció és koncert
• Verdi-Wagner bicentenárium koncert
• Jazz hangversenysorozat
o bérlet 4 ea.
o szabadjegy
• Egyéb nagykoncertek 4 alkalom
(rendezvényterem, színház)
• Gyermekkoncertek 4 alkalom
o Halász Judit 2 ea.
o Egyéb 2 ea.
• Egyéb zenei elıadás 3 alk.

250 fı

8.000.-

4.000.000.-

250 fı

3.000.-

1.500.000.-

200 fı
200 fı
150 fı
60 fı
800 fı
200 fı
200 fı

3.000.2.000.2.000.600.1.200.1.000.2.000.-

600.000.800.000.1.200.000.144.000.960.000.200.000.400.000.-

100 fı
100 fı
600 fı

6.000.2.000.4.000.-

600.000.800.000.9.600.000.-

550 fı
550 fı
550 fı

2000.1.500.2.500.-

2.200.000.1.650.000.4.125.000.39.309.000.-

Mozi - 1 évre
KIADÁS
• Mozigépészet korszerősítése
Digitális + 3D vetítı
• Filmszolgáltatási díj
• Filmkölcsönzési díj

15.000.000.506.800.2.896.000.18.402.800.-

BEVÉTEL
• 362 nap vetítés

átl. 20 fı

1000.-

7.240.000.7.240.000.-
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Környezetvédelem, természetvédelem, egészségvédelem
KIADÁS
• versenyek, vetélkedık
• akciónapok
• egyéb

270.000.50.000.150.000.470.000.-

BEVÉTEL
192.000.-

Kiállítás, vásár, egyéb gyermekprogramok
KIADÁS
• Képzımővészeti kiállítások 6 db (Mővészetek háza)
• Esküvı kiállítás
• Üvegtermi kiállítások 8 alkalom
• Márványtermi kiállítások 4 alkalom
• Babaruha és játékbörze 4 alkalom
• Pályaválasztási – munkaügyi kiállítás – börze
• Játékvárlak
o 3 jeles alkalom
o 7 egyéb alkalom

2.300.000.200.000.400.000.550.000.50.000.150.000.100.000.30.000.-

300.000.210.000.4.160.000.-

BEVÉTEL
• Képzımővészeti kiállítások jegybevétel
• Esküvı kiállítás
• Üvegtermi kiállítások jegybevétel
• Terembérlet, asztalbérlet, GAZSI
• Regisztrációs bevételek
• Játékvárlak

600.000.450.000.50.000.2.060.000.200.000.510.000.3.870.000.-
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Társadalmi és családi ünnepek
KIADÁS
• Társadalmi ünnepek 7 alkalom
• Családi ünnepek (majális, gyermeknap, karácsonyváró)
• Esküvık 30 alkalom

á/30.000.-

700.000.3.200.000.900.000.4.800.000.-

BEVÉTEL
• Társadalmi ünnepek 7 alkalom
• Családi ünnepek (majális, gyermeknap, karácsonyváró)
• Esküvık 30 alkalom

60.000.-

0.400.000.1.800.000.2.200.000.-

Személyi (megbízásos jogviszonyú)
KIADÁS
• Két épület ırzı-védı feladatai (számlás)
napi 16 ó (Mővház) + napi 8 ó (Mővészetek Háza)
24 óra x 800.- = 19.200.6 nap x 19.200.- = 115.200.-/hét
49 hét x 115.200.- =
• Jegykezelık (10 fıs csapat) 600.-/óra
o mozi 362 nap, 6óra/nap, 1 fı
o elıadások 100ea. /5fı x 5óra = 25óra
o egyéb terembéres ea., 50ea./4 fı x 5óra =20óra
• Ruhatárosok (6 fıs csapat) 564.-/óra
o 150 alkalom / 4fı x 5óra = 20óra
• A bérek járulékai (27%)
• Kiállításırzés ált. napi 12 óra (több helyen)
o 12ó x 564.- =6768.- x 6 = 40.608.-/hét x 49 hét

5.644.800.1.310.000.1.500.000.600.000.1.690.000.1.914.244.1.989.792.14.648.836.-
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Az elektronikus-internetes jegyárusító rendszer költségei
KIADÁS
• Szerver számítógép beállítása
• Munkatársi nagyteljesítményő számítógép
• Lézernyomtató – színes
• A rendszer megvásárlása, belépés

180.000.180.000.60.000.300.000.720.000.-

ÖSSZESÍTÉS

KIADÁS

BEVÉTEL

22.000.000.-

25.135.000.-

650.000.-

700.000.-

Zene-tánc

34.480.000.-

39.309.000.-

Mozi

18.402.800.-

7.240.000.-

470.000.-

192.000.-

Kiállítás, vásár

4.160.000.-

3.870.000.-

Társadalmi családi ünnepek

4.800.000.-

2.200.000.-

14.648.836.-

-------------

720.000.-

-------------

Terembér egyéb

--------------

20.000.000.-

Kommunikáció

10.000.000.-

-------------

110.331.636.-

98.646.000.-

Színház
Önarckép értékkel

Egyéb ág.

Személyi mb.
Jegyértékesítés
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Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza
Rendezvénynaptár tervezet

2013.
Idıpont

Rendezvény neve

Rendezvény
helyszíne

Információ

Telefon

2013. január
1.

Újévi koncert

Mővelıdési Ház

Gonda Mária

74/414-056

Orosz Zoltán
harmonikamővész
koncertje

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

2013. január
03.

A magyar történelem
korszakainak
feldolgozása színházi
formában: Könyves
Kálmán – Hunyadi
Mátyás – ll. Rákóczi
Ferenc” c. három részbıl
álló elıadássorozat
2. elıadása

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

2013. január
5.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. január
14.

Doni Áttörés Napja –
kegyeleti megemlékezés

Szent István tér II.
Világháborús
emlékmő

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. január
18.

Mészöly Miklós
Emléknap – koszorúzás

Mővelıdési Ház

Pócs Margit

74/504-100

2013. január
22.

Magyar Kultúra Napja

Mővelıdési Ház

74/529-610

Önarckép Értékkel –
vendég:Szabadi Mihály

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Herrné
Szabadi Judit

2013. január
30.

A magyar történelem
korszakainak

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Garay téri zsibvásár

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Szekszárd, Szent I.
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feldolgozása színházi
formában: Könyves
Kálmán – Hunyadi
Mátyás – ll. Rákóczi
Ferenc” c. három részbıl
álló elıadássorozat
3. elıadása

tér 15-17.

2013. február
2.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. február
2.

Természetjáró kirándulás
iskolásoknak (TÁMOP
program keretében)

Decs

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. február
4.

Magyar embernek,
magyar tánc!

Mővelıdési Ház

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Garay téri zsibvásár

Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”
2013. február
11.

Magyar embernek,
magyar tánc!
Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Mővelıdési Ház
Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

2013. február
16.

VARÁZS-MATINÉ a
Babitsban!

Mővelıdési Ház

2013. február
18.

Magyar embernek,
magyar tánc!

Mővelıdési Ház

Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”
2013. február
25.

Magyar embernek,
magyar tánc!
Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Mővelıdési Ház
Szekszárd Szent I.
tér 15-17.
21

érdekében”
Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Színházi beavató
Mővelıdési Ház
foglalkozás: A verbális
örökségtıl (népmeséktıl Szekszárd, Szent I.
a mítoszokon keresztül) a tér 15-17.
költıi megfogalmazásig
– a szájhagyománytól az
irodalomig – 1. ea.

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Önarckép Értékkel –
vendég:

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Csabai
Zsuzsanna

74/529-610

2013. február
25.

Hollós László
Versmondó Verseny

2013. február
26.

2013. február
27.

Dr. Kis Ernı

Mővelıdési Ház
Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Mővelıdési Ház
Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

2013.
februártól
májusig

Foltvarró alap- és
haladótanfolyam

Mővelıdési Ház

2013.
március 2.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013.
március 4.

Magyar embernek,
magyar tánc!

Mővelıdési Ház

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Garay téri zsibvásár

Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”
2013.
március 11.

2013.
március 15.

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Magyar embernek,
magyar tánc!
Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”

Mővelıdési Ház
Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Városi ünnepi
megemlékezés az 184849-es forradalom és
szabadságharc
évfordulója alkalmából

Garay tér

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610
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2013.
március 18.

Magyar embernek,
magyar tánc!
Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”

2013.
március 20.

Önarckép Értékkel –
vendég:
Heimann Zoltán

Mővelıdési Ház
Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Mővelıdési Ház
Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

2013.
március 22.

Madarak és Fák Napja
Verseny

Mővelıdési Ház

2013.
március 23.

Húsvéti Játszóház

Mővelıdési Ház

2013.
március 23.

Természetjáró kirándulás
iskolásoknak (TÁMOP
program keretében)

Pörböly

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013.
március 25.

Magyar embernek,
magyar tánc!

Mővelıdési Ház

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

2013.
március 26.

Színházi beavató
Mővelıdési Ház
foglalkozás: A verbális
Szekszárd Szent I.
örökségtıl (népmeséktıl tér 15-17.
a mítoszokon keresztül) a
költıi megfogalmazásig
– a szájhagyománytól az
irodalomig – 2. ea.

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

2013. április
6.

GA-ZSI

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Garay tér

Garay téri zsibvásár
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2013. április
8.

Magyar embernek,
magyar tánc!
Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”

Mővelıdési Ház
Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. április
12.

Kaán Károly Természet
és Környezetismereti
Verseny

Mővelıdési Ház

2013. április
13.

Természetjáró kirándulás
iskolásoknak (TÁMOP
program keretében)

Báta

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. április
15.

Magyar embernek,
magyar tánc!

Mővelıdési Ház

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Sötétvölgy

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

Tanfolyam a néptánc
alapok elsajátítása
érdekében”
2013. április
24.

Föld Fordulás Ovi

2013. április
24.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Szekszárd Szent I.
tér 15-17.

Akadályverseny
Sötétvölgyben óvodások
részére (TÁMOP
program keretében)

Frank Ildikó

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

2013. április
26.

Mővelıdési Ház
Színházi beavató
Szekszárd, Szent I.
foglalkozás: A verbális
örökségtıl (népmeséktıl tér 15-17.
a mítoszokon keresztül) a
költıi megfogalmazásig
– a szájhagyománytól az
irodalomig – 3. ea.

2013. április
29.

Tánc világnapja
(Experidance/Honvéd

Mővelıdési Ház
Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.
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táncszínház)
2013. május
1.

Majális

Prométheusz park

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. május
4.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. május
11.

Természetjáró kirándulás
iskolásoknak (TÁMOP
program keretében)

Szálka-Grábócz

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. május
Tolna Megyei Tárlat
15-tıl
augusztus 31- Tolna megye hivatásos
képzı- és
ig
iparmővészeinek
kiállítása

Mővészetek Háza

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

2013. május
23-tól június
15-ig

Régi
Vármegyeháza

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

Garay téri zsibvásár

43. Tolna Megyei
Gyermekrajz Pályázat és
Kiállítás

Szekszárd, Szent I.
tér 28.

Megnyitó: 2013. május
23.
2013. május
26.

Gyermeknap

Városi kulturális
intézmények

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. május
26.

Magyar Hısök
Emléknapja városi
megemlékezés

Szent István téri
emlékmő

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. május
29.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Csillagné Szánthó
Polixéna
2013. június
1.

GA-ZSI

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

Garay tér

Garay téri zsibvásár
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2013. június
1.

Természetjáró kirándulás
iskolásoknak (TÁMOP
program keretében)

Gemenci
Kirándulóközpont

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. június
4.

Trianon megemlékezés

Belvárosi templom

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. június
26.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Lozsányi Tamás

Szekszárd, Szent I.
tér 15-17.

2013. július
6.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. június
28-30.

Szent László Napok

Szekszárd belváros

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

2013.
augusztus 3.

GA-ZSI

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013.
augusztus 20.

Szent István Nap
Államalapítás Ünnepe –
Ünnepi mősor

Prométheusz Park

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

2013.
augusztus 20.

Szent István Nap
Államalapítás Ünnepe –
Ünnepi Közgyőlés

Mővészetek Háza

Kissné Hóner
Magdolna és
Zakné Takács
Gabriella

74/529-610

Garay téri zsibvásár

Garay téri zsibvásár

Szekszárd, Szent I.
tér 28.

2013.
GA-ZSI
szeptember 7. Garay téri zsibvásár

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013.
szeptember
10-tıl
október 30-ig

Kovács Ferenc bonyhádi
festımővész, tanár
kiállítása

Mővészetek Háza

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

2013.
szeptember
19-22.

Szekszárdi Szüreti
Napok

Szekszárd belváros

Matókné
Kapási Júlia

74/529-610

Szekszárd, Szent I.
tér 28.

26

2013.
szeptember
20-21.

Örökség Országos
Gyermektánc Fesztivál

Szekszárdi Szüreti
Napok

Karácsonyi
Zoltán

74/529-610

2013.
szeptember
25.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Gonda Mária

74/414-056

Szatmári Juhos László

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

2013. október Zene Világnapja
1.
Ünnepi koncert

Mővészetek Háza

2013. október Aradi vértanúk
4.
megemlékezés

Béla király tér

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. október GA-ZSI
5.
Garay téri zsibvásár

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013. október Városi megemlékezés az
1956-os forradalom és
23.
szabadságharc
évfordulója alkalmából

Szent István tér

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

2013. október Önarckép Értékkel –
30.
vendég:

Mővelıdési Ház

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Harsányi Mária

Szekszárd, Szent I.
tér 28.

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

2013.
november 2.

GA-ZSI
Garay téri zsibvásár

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

2013.
november 526-ig

Magyar Királyok
Panoptikuma kiállítás

Mővelıdési Ház

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

2013.
november 5tıl 2014.
január 31-ig

Karácsony a magyar
képzımővészetben

Mővészetek Háza

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

Válogatás a Magyar
Nemzeti Galéria
győjteményébıl

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

Szekszárd, Szent I.
tér 28.

27

2013.
november 27.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

Garay tér

Sebestyénné
Tóth Gabriella

74/529-610

Mővelıdési Ház

Szanyóné Lóki
Gabriella

74/529-610

Herrné
Szabadi Judit

74/529-610

Gonda Mária

74/414-056

Kissné Hóner
Magdolna

74/529-610

Mővelıdési Ház

Tarr János

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

2013.
november

Egészség hónap

Mővelıdési Ház

2013.
december 7.

GA-ZSI

2013.
december 14.

Karácsonyi Kincsesház

2013.
december 18.

Önarckép Értékkel –
vendég:

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

Garay téri zsibvásár

Szekszárd, Szent I.
tér 10.
Mővelıdési Ház

Petrits József

Szekszárd, Szent I.
tér 10.

2013.
december 20.

Karácsonyi koncert

Mővészetek Háza

2013.
december 222.

Advent

Szekszárd, Szent I.
tér 28.
Városi
intézmények,
Garay tér

28

29

