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Olcsóbban, gyorsabban, időszerűbben többeknek
Az intézetünk által kiadott megyei közművelődési hírle‐
velek 2010. évi története két szakaszra bontható. Az év
első négy hónapjában az intézményi költségvetési meg‐
szorítások miatt csökkentett terjedelmű, csökkentett
példányszámú, legszerényebb kivitelű megoldást kellett
választanunk. Ekkor egyszínű fekete nyomással mindösz‐
sze 8 oldalon fűzés nélkül és 350 példányban jelent meg

a kiadvány. Ez arra volt elegendő, hogy a megyei intéz‐
ményhálózathoz, a fenntartókhoz és legfontosabb part‐
nereinkhez eljuttassuk. A nemzeti Kulturális Alapnál
nyert pályázati támogatás jóvoltából az ezt követő nyolc
hónapon keresztül minden tekintetben rangosabb meg‐
valósításra nyílt módunk. Ekkor a hagyományosan A/4
méretű kiadvány színes kartonborítót kapott, amelyben

számonként 16 oldalas terjedelemben tehettünk eleget
információs kötelezettségeinknek. Az irkafűzött példá‐
nyokat (a példányszám ekkorra 600‐ra növekedett) ki‐
sebb részben aktuális rendezvényeken, összejöveteleken
adtuk kézbe az érintetteknek, nagyobb részt postán jut‐
tattuk el.
A TMÁMK Hírlevél május és december közötti 8
számát megkapta Tolna megye 110 önkormányzata, a
megyei közművelődési intézmény‐ és szervezeti hálózat,
a megyei könyvtári hálózat, a megyei közoktatási hálózat
minden érintettje. Küldtünk belőle a megyei írott és
elektronikus sajtó orgánumainak, más megyebeli társin‐
tézményeinknek és országos partnereinknek, felügyeleti
szerveinknek is. A kiadványt rendszeresen megkapták a
fenntartó önkormányzati képviselők és érintett bizottsá‐
gi tagok, valamint hivatali munkatársak. A megnövelt
példányszám mellett módunkban állt a szerzők, közre‐
működők és hírekben szereplők külön tiszteletpéldány‐
okkal való ellátása is. A példányonkénti bekerülési költ‐
ség 140 Ft + áfa volt, a pályázati támogatás jóvoltából
azonban a fenti kör térítésmentesen juthatott papírala‐
pú információinkhoz.
Az év során változatos tartalommal és rovatolás‐
sal, stílusában állandóságot tartó, egyébként aktualizált
belső szerkesztéssel jelentek meg a számok. Így sor ke‐
rülhetett többször is a hónap kiemelkedő kulturális ese‐
ményének, napjának, ünnepségének külön népszerűsíté‐
sére, kulturális‐művészeti‐irodalmi illusztráló anyagokkal
is kibővítve. Aktuális szakmai módszertani írásokat,
glosszákat adtunk közre a szakmai közreműködők szem‐
léletformálásának szándékával. Tallózó ajánlással több‐
ször irányítottuk a figyelmet a rákövetkező hónap me‐
gyei jelentőségű programjára, ugyanígy tallózó visszate‐
kintéssel értékeltük a tapasztalatszerzésre érdemes
történéseket. Közreadtuk a területi és hálózati együtt‐
működés (pl. kistérségi közkincs kerekasztali tevékeny‐
ség) legfontosabb híreit, esetenként kisebb beszámolóit,
részletesen tájékoztattunk a szaktárca közművelődési
szakfelügyeleti vizsgálatainak utógondozási tevékenysé‐
géről, segítséget adva fontos szakmai dokumentumok
elérhetőségéhez is. Szerepeltek több számban a megye
amatőr művészeti életét, közösségeit, illetve az ismeret‐
terjesztő mozgalmat bemutató kisebb‐nagyobb írások.

Bemutattunk arra érdemes megyei közművelődési szak‐
embereket, a kulturális életünk szereplőit, valamint ki‐
emelkedő példával szolgáló művelődési közösségeket,
gazdag kulturális életű településeket is. Természetesen
megfelelően propagáltuk saját rendezvényeinket és
szakmai szolgáltatásainkat. Ha szükségesnek véltük, ak‐
kor pályázatfigyelő és ‐ajánló részt is beiktattunk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a Fesztiválok Éve
kapcsán adódó információkra, szakmai tapasztalatokra.
Ennek az aktualitásnak a kapcsán a tartalomban fokozott
szerephez jutott mind információs, mind szakmai tapasz‐
talati tekintetben intézetünk és megyénk e téren megva‐
lósuló 2010‐es tevékenysége.
Az új esztendőben ismét alkalmazkodnunk kell a
tovább nehezedett gazdasági helyzethez. Ráadásul az év
elején megint úgy tűnik, hogy e célra pályázati forrás
nem fog rendelkezésünkre állni.
Küllemre továbbra is a 2010 második részében
megszokott ízléses formában kívánjuk megoldani a szer‐
kesztést, a kinyomtatásra és a papír alapú terjesz6tésre
viszont már aligha fogja futni. Ezért megkezdjük az elekt‐
ronikus terjesztést. Kezdetben nyilván előfordulnak majd
kisebb zavarok, de arra törekszünk, hogy a hírleveleinkbe
foglalt fontos információk minden érintetthez időben el‐
juthassanak.
Ehhez arra van szükségünk, hogy az érintettek
köréből minél teljesebb és naprakészebb elektronikus
címlistával rendelkezzünk. Amennyiben valaki értesül az
új terjesztési formáról, de az elektronikus hírlevelet saját
elektronikus postaládájába még nem kapta, erre azon‐
ban igényt tartana, úgy kérjük, hogy ezt soron kívül je‐
lezze a kulti@tmamk.hu elektronikus levélcímünkön
vagy más tetszőleges elérhetőségünk útján!
Köszönettel fogadjuk továbbá, ha bármely olva‐
sónk észrevételeivel, javaslataival, információival hoz‐
zájárul nagyobb pontosságunkhoz és hatékonyabb tájé‐
koztatási tevékenységünkhöz.
2011‐től nem havonta jelenünk meg, hanem
azonnal, ha az információk mennyisége és időszerűsége
ezt úgy kívánja. Ahhoz mindenképpen tartani kívánjuk
magunkat, hogy az évi legalább tíz megjelenés alá ne
csökkenjünk.
Dr. Say István igazgató
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Önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek figyelmébe:
március 1‐jéig esedékes a kötelező
közművelődési statisztikai adatszolgáltatás!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kultúráért Felelős Ál‐
lamtitkársága az idei évben is közművelődési statisztikai
adatszolgáltatást ír elő

•
•
•

az állami, önkormányzati intézmények,
a társadalmi szervezetek,
a gazdasági társaságok,

• a vállalkozások számára.
Az 1997. évi CXL. törvény 85. § e) pontja értelmében a
közművelődési adatok összegyűjtése és feldolgozása
megyénként a megyei művelődési tanácsadást és szol‐
gáltatást ellátó intézmények és szervezetek feladata.
Tolna megyében az adatgyűjtést és feldolgozást a Tolna
Megyei Önkormányzat Általános Művelődési Központja
végzi.
Elérhetőségeink:
7100 Szekszárd, Szent István tér 11‐13. II./211.
Telefon: 74/505‐649

Információk az adatszolgáltatáshoz:

Az elektronikusan kitölthető adatlapot a http://
kultstat.okm.gov.hu oldalról lehet elérni.
A közművelődési statisztikai lap kódszáma (OSAP): 1438
Elektronikus adatszolgáltatás esetén a kitöltött adatlapot
a TMÁMK‐nak nem kell megküldeni, csak az elküldést
igazoló aláírt és lepecsételt szállítólevelet.
Amennyiben rendelkeznek Internet‐kapcsolattal, kérjük,
hogy az elektronikus adatszolgáltatást válasszák. Ha az
elmúlt évben is az elektronikus úton teljesítették az
adatszolgáltatást, nem kell ismét regisztrálni, a tavalyi e‐
mail címmel és jelszóval be lehet lépni a programba.

• A 2010. évi közművelődési tevékenységekről szóló
információkat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium új
adatlapján szolgáltassák! Korábbi adatlap formátu‐
mot nem fogad be a statisztikai program.
• Az adatlap kitöltése előtt feltétlenül tanulmányoz‐
zák a kitöltési útmutatót.
• A rendszer csak a pontosan kitöltött statisztikai
adatlapokat tudja regisztrálni és feldolgozni! Az
adószám megadása alapfeltétel.
• Amely szervezet, intézmény/önkormányzat nem töl‐
ti ki a statisztikai lap költségvetési táblázatait, azt a
program csak nem önálló gazdasági szervezet stá‐
tuszban tudja regisztrálni. Pályázatok benyújtásakor
a pályázati adatlapon illetve a statisztikai adatlapon
jelzett eltérő státuszok a pályázó pályázatból való
kizárását eredményezhetik.
• Egyes pályázatokat (NKA) csak a statisztikai adat‐
szolgáltatás teljesítésének igazolásával együtt lehet
benyújtani. Amely szervezet, intézmény/ önkor‐
mányzat nem, vagy határidőn túl szolgáltat éves
közművelődési statisztikát, kizárja magát a fenti pá‐
lyázati források lehívásának lehetőségéből.
• A Tolna Megyei Általános Művelődési Központ 2011.
március 1‐jéig módszertani segítséget nyújt minden
érdeklődőnek a 2010. évi közművelődési statisztika
elkészítéséhez.

2. Hagyományos (papír alapú) adatszolgáltatás

Intézményünkben a közművelődési statisztika felelőse:

A 2010. évről szóló közművelődési statisztikai adatszol‐
gáltatást két módon lehet teljesíteni:
1. Elektronikus adatszolgáltatás

A kinyomtatott, kézzel kitöltött adatlapot kérjük 1 pél‐
dányban a TMÁMK‐hoz beküldeni (7100 Szekszárd, Pf.
125), vagy személyesen leadni (Szekszárd, Szent István
tér 11‐13. II./211.szoba). Határidőre történő papír alapú
adatszolgáltatás esetén az adatokat elektronikusan in‐
tézményünk dolgozza fel.
A statisztikai rendszer csak azokat az adatlapokat tudja
befogadni, amelyek határidőre beérkeztek feldolgozásra
a TMÁMK‐hoz.
(Amennyiben a nyomtatvány letöltés utáni saját kinyom‐
tatása gondot jelent, kérjük, hogy időben igényelje in‐
tézményünk segítségét!)

2

Bajszné Kiss Magdolna
Tel.: 74/505‐649, 20/327‐3092
Fax: 74/505‐649,
e‐mail: bajszkm@tmamk.hu
Az elektronikus adatszolgáltatás illetve az adatlapok
beérkezésének végső határideje:

2011. március 1.
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Jegyzők és közművelődési intézményvezetők figyelmébe:
minden települést érint
a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás!
A 2010‐es év helyi közművelődési adatait tartalmazó sta‐
tisztikai nyomtatványt valamennyi településen ki kell állí‐

tani! Ez a kötelezettség elsősorban az önkormányzati el‐
látást érinti, de más szervekre is vonatkozhat.

1. Amennyiben a helyi önkormányzat a közművelődési
feladatellátásra alapító okirattal a jogszabályi előírások
szerinti közszolgálatot ellátó költségvetési szervet alapí‐
tott (függetlenül attól, hogy azt művelődési központnak,
művelődési háznak, szabadidő‐központnak, kultúrháznak
stb. nevezik)
Ö az adatszolgáltató közvetlenül a közművelődési
intézmény
(a fentiek szerinti alapító okirattal nem rendelkező he‐
lyi művelődési házak, kultúrházak stb. nem minősülnek
intézménynek, azok a helyi önkormányzat közösségi
színterei!)
2. Amennyiben a helyi önkormányzat a közművelődési
feladatellátással valamelyik alapító okirattal létesített
más intézményét (általános művelődési központ, IKSZT,
teleház, klubkönyvtár stb.) bízta meg, és az ezáltal több‐
funkciós intézmény szervezetébe integrált közművelődé‐
si egység végzi az ellátást
Ö az adatszolgáltató közvetlenül a feladattal
megbízott többfunkciós intézmény
(de szigorúan csak a közművelődési szakfeladata muta‐
tószámait illetően!)
3. Amennyiben a helyi önkormányzat a közművelődési
feladatellátást nonprofit kft alapításával oldotta meg
Ö az adatszolgáltató közvetlenül a kft
4. Amennyiben a helyi önkormányzat a közművelődési
feladatellátásra civil szervezettel vagy vállalkozóval kö‐
tött feladatátadási szerződést
Ö az adatszolgáltató közvetlenül a feladatátvevő
civil szervezet vagy vállalkozás
5. Amennyiben a helyi önkormányzat (Tolna megye köz‐
ségeinek zöme így jár el) saját önkormányzati költségve‐
tése egyik szakfeladataként oldja meg a közművelődési
feladatellátást, és nincs erre a célra külön épülete, vagy
az (alapító okirat nélküli) közösségi színtérként működik
Ö az adatszolgáltató közvetlenül az önkormány‐
zat hivatala ! ! !
FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY VALAMENNYI FENT
FELSOROLT ESETBEN – LÉVÉN HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÖZMŰVELŐDÉSI ELLÁTÁSI FORMÁRÓL SZÓ

Ö A HATÁRIDŐRE VALÓ PONTOS STATISZTIKAI
ADATSZOLGÁLTATÁSÉRT A JEGYZŐ A FELELŐS ! ! !
Bár gyakorlatilag szinte elképzelhetetlen a nemleges (az‐
az teljesen nullás) jelentés, még az ilyen esetekben is kö‐
telező a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése!
A nyomtatvány ismeri a szüneteltetés fogalmát is, vagyis
ilyen esetek sem mentesítnek a teljesítés alól.

Az adatszolgáltatás a
288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet
alapján kötelező!
Nyilvántartási szám: 1438
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása,
valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás
büntető, illetőleg szabálysértési eljárást
von maga után!

6. A közművelődési alaptevékenységet folytató civil
szervezetek és vállalkozások számára (a 4. ponttól füg‐
getlenül) a statisztikai adatszolgáltatás ugyancsak köte‐
lező. Ugyanakkor ezek a szervezetek jelentős pályázati
lehetőségektől esnek el, ha az adatszolgáltatás hivatalos
(és határidőre történő!) lehetőségével nem élnek, és
ezért nincs visszaigazoló statisztikai szállítólevelük az ille‐
tékes szaktárcától.
(Amennyiben valaki a papír alapú adatszolgáltatási for‐
mát választva, a teljesítésbe intézményünket is bevonja,
úgy számára ezt az igazolást intézményünk adja ki.)
ELŐZŐEK ALAPJÁN ITT HÍVJUK FEL A HELYI ÖNKOR‐
MÁNYZATOK HIVATALAINAK FIGYELMÉT, HOGY CÉL‐
SZERŰ A VELÜK KAPCSOLATBAN ÁLLÓ – ESETLEG ELEVE
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁST IS ÉLVEZŐ – SZERVE‐
ZETEK FIGYELMÉT A 6. PONTBAN FOGLALTAKRA SEGÍTŐ
SZÁNDÉKKAL FELHÍVNI.
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A 2009. évről készült
közművelődési statisztikai adatszolgáltatás
tapasztalatai és tanulságai

Az adatok alapján viszonylagos – tőlünk függetlenül be‐
következő – kudarcnak kell tekintenünk a 2009. évre vo‐
natkozó Tolna megyei közművelődési statisztikai adat‐
szolgáltatás megvalósulásának fokában és színvonalá‐
ban való jelentős visszaesést. A korábbi években a 2010‐
es adatszolgáltatók két és félszerese, háromszorosa
nyújtotta be a KSH számára az érvényes statisztikai fel‐
mérést.
A vizsgált év 72 adatszolgáltatójára való csökkenés
drasztikus visszaesést mutat. Az országos összevetésben
korábbi kiemelkedő helyéről Tolna megye ezzel egy év
alatt a megyék közötti utolsó helyre zuhant vissza. Ezt a
helyzetet több olyan tényező egybejátszása váltotta ki,
amelyek külön‐külön is megrendítették volna a rend‐
szert. Ezek:
• a szaktárca 2010‐ben elrendelte és bevezette az
adatszolgáltatás elektronikus úton való benyújtását,
ami számos kis közművelődési szervezet vagy intéz‐
mény, aprótelepülési hivatal számára teljesíthetetlen
követelményt támasztott – a 19 oldalas jelentőlapon
és a többoldalas hozzáfűzött magyarázatokon belüli
internetes szörfözés, párhuzamosan a helyes értel‐
mezés és pontos, szakszerű kitöltés elvárásával páro‐
sítva, megfelelő számítástechnikai hozzáértést is fel‐
tételezve, meghaladta a helyi kapacitást (ezt több
másik aprófalvas és kis egyesületes megye tapasztala‐
tai is így igazolták);
• intézetünk ugyan felkínálta szakmai segítségét, de a
feladat helyi szervezetektől való teljes átvállalása már
a mi kapacitásunkat is meghaladta volna, a részleges,
informális segítő hozzájárulásunkat pedig számos
érintett a sajátos személyi adottságai miatt kevésnek
találta és végül nem is igényelte;
• fokozta a sikertelenséget, hogy hibás adatbevitel ese‐
tén a központi szerver elutasította a végső érvényes
rögzítést, de erről az adatszolgáltató sok esetben nem
kapott olyan egyértelmű visszajelzést, amely alapján
időben korrekciót hajthatott volna végre;
• intézetünk – mint szolgáltató – teljesítési feladatát
korábban megtámogatta a megyei közigazgatási hiva‐
tali segítség a jegyzők motiválásában, ez a lehetősé‐
günk az érintett hivatal törvényességi hatáskörének
megszűntével eltűnt, és a szaktárca kérésre sem pó‐
tolta a helyi jegyzők figyelmének szakhatósági felkel‐
tését;

• a kisebb szervezeteket évről‐évre egyre jobban elri‐
asztja, hogy egy kis falusi egyesületnek ugyanazokkal
a fogalmakkal kell „megküzdenie”, mint pl. egy nagy
fővárosi intézménynek – a tárca azonban többszöri
kérésre sem járult hozzá a differenciált kötelezett‐
séghez, amelynek technikai megvalósítása épp a digi‐
talizáltság miatt megfelelő szoftverrel – az érintett
számára felesleges részek átugratásával – ugyanak‐
kor könnyen kivitelezhető lett volna;
• hozzáértő gazdasági szervezetek számára időszerűt‐
len az érvényes gazdálkodási mutatók közlési kény‐
szere, hiszen sem a költségvetési, sem a közhasznú
szférában nem kell még február‐márciusban végső és
elfogadott mérlegadatokkal rendelkezni, ráadásul a
központi elvárásokban olyan adatbontás is szerepel,
amely az érvényben lévő számviteli rendtől eltérő, és
ezért külön előzetes munkavégzést várna el nagyon
kis kapacitású gazdasági kiszolgáló szervezetektől,
ügyintézőktől;
• a szoftver – vélhetően kellő tesztelés hiányában – za‐
vart keltő belső hibákkal került ki használatra, és az
ezekkel való „megküzdésre” jóval kevesebben vállal‐
koztak, mint amikor a feladat papíralapú volt, és a
munka elektronikus feldolgozását szinte teljes egé‐
szében intézetünk végezte el;
• és végül, de nem utolsósorban az országos nagy (és
bonyolult előkészítést igénylő) pályázatok benyújtá‐
sát az érvényes statisztika előzetességéhez kötő elvá‐
rás a jelek szerint megyénkben nem volt annyira mo‐
tiváló, mint a jóval kisebb adminisztratív kényszerrel
és bonyolultsággal járó (ezáltal könnyen sikeres) me‐
gyei pályázati rendszer egybevágó követelménye – a
megyei közművelődési támogatási keret megszűnése
nyomán ez a többlet motiváció is megszűnt.
A viszonylag teljes körű megyei adatállomány hiányában
intézményünk végül nem vállalkozhatott a szokásos ösz‐
szehasonlító elemzések elkészítésére, hiszen azok alap‐
ján érdemi következtetésre az érintettek aligha juthattak
volna.
Ezzel a megyéknek abba az egynegyednyi körébe kerül‐
tünk, amelyek értelemszerűen a tágabb – régiós vagy or‐
szágos – összevetésből is kimaradtak 2010 során.
Ettől függetlenül megállapítható néhány olyan tenden‐
cia, valamint következtetés, ami a ténylegesen rögzített
adatokból is egyértelműen látszik:
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•

Tolna megye 11 városából sem valamennyi ke‐
rült bele a központi adatbázisba, mert Tolna vá‐
rosból sem intézmény, sem a számos érintett
egyesület egyike sem nyújtott be jelentést;

•

a Szekszárdot követően 2 legnagyobb városunk‐
ból mindössze az – egyébként közhasznú társa‐
ságként működő – intézmények tettek eleget a
kötelezettségnek, holott Dombóváron és Pakson
is számos jelentős közművelődési tevékenységet
végző bejegyzett civil szervezet működik;

•
•

•

•

•

•

•

•

ugyanakkor örvendetes, hogy kisebb városaink
közül több is (pl. Bátaszék, Gyönk) az említettek
elé került a teljesítési fegyelemben;
több olyan a környezetében jelentős szerepű
község maradt ki minden tekintetben az adat‐
szolgáltatásból, amelyik pedig nagyságrendje
alapján nyilván érdemi mennyiségű adattal lett a
megyei rendszer adósa (pl. Pincehely, Ozora,
Iregszemcse, Döbrököz, Aparhant, Tevel, Zomba,
Tengelic, Dunaszentgyörgy, Németkér);
ugyanakkor néhány a legkisebbek közé tartozó
faluból is fegyelmezetten megérkeztek a kívánt
adatok (pl. Nak, Csikóstőttős, Lengyel, Alsónyék,
Sárpilis, Fácánkert, Györköny, Miszla, Varsád);
a megye település szerinti adatszolgáltatói lefe‐
dettsége 38,5 %‐os lett, ezzel az átlagossal szinte
azonos a Dombóvári kistérség jellemzője (37,5
%), kirívóan alacsony a Tamási kistérségé (25,0
%) és a Bonyhádi kistérségé (28,6 %), ugyanak‐
kor az átlagoshoz képest kiemelkedik a Szekszár‐
di kistérség (53,) %), valamint a Paksi kistérség
(57,1 %);
összvolumenét illetően a tényleges adatvesztés
nem azonos arányú a települési le nem fedett‐
séggel, hiszen a kiemelkedő és jelentős tevé‐
kenységet felmutató települések jó háromne‐
gyedéről futottak be érdemi adatok, így a ren‐
delkezésre álló adatállomány számszerű
csökkenése kisebb a statisztikai adatszolgáltatók
csökkenésénél;
az összesen 72 adatszolgáltató szervezet közül
32 volt önkormányzati ellátó hely, intézmény
vagy közösségi színtér, 40 pedig jogi személyisé‐
gű közművelődési civil szervezet, egyesület vagy
alapítvány, ami az utóbbiak fokozott fegyelmét
mutatja az előbbiekkel szemben;
és mivel az önkormányzati (saját vagy önálló in‐
tézményen keresztüli) adatszolgáltatás kötelező,
Tolna megye 109 településéből 77 település
jegyzője vagy körjegyzője lenne felelősségre
vonható a törvényességi felügyelet részéről mu‐
lasztás miatt – az ilyen típusú szankcionálás ter‐
mészetesen a jogszabályi kezdetek óta folyama‐
tosan elmaradt;
összetett, azaz az önkormányzati és a civil ellátá‐
si szférát egyaránt érintő többes jelentés – ha
Tolna megye nem is valamennyi, de legalább
kétharmadnyi települése ebből a szempontból

érintettnek tekinthető –, igen kevés településről,
mindössze 6 városból és 9 községből érkezett be;
mindezekből kifolyólag intézetünknek 2011‐től változ‐
tatnia kell a statisztikai adatok szolgáltatásával kapcsola‐
tos eljárási módszerein.
A 2009‐ről szóló közművelődési statisztikai jelentést
szolgáltató önkormányzatok, intézmények és szervezetek
települései Tolna megyében
▲●
Dunaföldvár
Simontornya
▲
Bölcske
Pálfa
●
Tamási ▲●

Györköny
▲●

●●
Miszla

▲
Nagykónyi

▲
▲
Madocsa

Paks
▲
▲
Pusztahencse

▲●●
Gyönk

Diósberény▲
Gyulaj▲

▲●
Varsád

●●● Dalmand
●● Nak
▲
Attala

▲●●Kölesd

●Dúzs
Dombóvár
▲
Lengyel
▲●
Csikóstőttős
●●

Bonyhád
▲●●
Nagymányok ▲●
Váralja ▲

▲ Gerjen
▲●
▲● Fadd
Fácánkert

▲●
Sióagárd
● Bogyiszló
Szekszárd
▲▲●●●●●
▲ Őcsény
Szálka
●
● Decs
▲ Alsónána

Mórágy ▲

▲●● Sárpilis
▲● Alsónyék

Bátaszék ▲●●
● Báta

önkormányzati ellátó hely, intézmény, közösségi színtér
közművelődési civil szervezet, egyesület, alapítvány

Többeknek az a feltételezése, hogy az ő településükön
az adott év egészében semmilyen közművelődési ellá‐
tás sem folyt, sokszor hibás következtetés.
A TMÁMK ismeretei szerint szinte valamennyi település
bonyolít falunapot vagy ahhoz hasonló nagyrendez‐
vényt, amelyet kulturális programokkal is színesít, és
ennek nyomán ezek megvalósítására költségvetéséből
fedezetet is biztosít. Az önkormányzat engedélyével
többször használják közösségi művelődési színtereit bá‐
lok, ifjúsági összejövetelek stb. bonyolítására, amelyek
nemcsak egy‐egy statisztikai alkalmat adnak, hanem a
terembérleti díj egyben közművelődési bevétel.

TMÁMK HÍRLEVÉL 2011. 1. SZÁM

5

 HÍREINK  HÍREINK  HÍREINK  HÍREINK  HÍREINK  HÍREINK 
Megkezdődött az ifjúsági
Filharmónia hangversenyek
évadbeli második koncertsora

január 31. hétfő
10,00 Bátaszék
(Művelődési Központ)

13,00 Bátaszék
(Művelődési Központ)
február 1. kedd
9,00 Dombóvár

(Művelődési Központ)
13,00 Bonyhád
(Művelődési Központ)
február 2. szerda
8,45 Hőgyész (Művelődési Ház)
11,00 Gyönk
(Tolnai Lajos Gimnázium)
13,00 Tamási
(Művelődési Központ)
február 3. csütörtök
10,00 Simontornya
(Művelődési Ház)
14,00 Dunaföldvár
(Művelődési Központ)
16,00 Paks (Művelődési Központ)
február 4. péntek
11,00 Tolna
(Sztárai Mihály Gimnázium)
13,00 Szekszárd
(Garay János Gimnázium)
MŰSORON:
"Az opera másként"
Daniel Speer Rézfúvós Quintett
Verdi: Aida (Bevonulási induló) –
Weber: A bűvös vadász (Vadász kó‐
rus) – Wagner: Tannhäuser (Zarán‐
dok kórus) – Mozart: Varázsfuvola
(Sarastro áriája) – Bizet: Carmen
(Részletek)

A TMÁMK honlapjára felkerült
a 2011‐es megyei rendezvénynaptár
A naptárban szereplő események
módosítására folyamatos lehetősé‐
get biztosítunk. A változtatási, kiegé‐
szíttetési igényeiket szíveskedjenek a
czinkjudit@gmail.com címen jelezni.
Eddigi információszolgáltatásukat kö‐
szönve a továbbiakban is számítunk
arra, hogy velünk közösen folyama‐
tosan szerkesztik a naptárt.
Tavasszal lesz
az Országos Diákparlament
2010. október helyett 2011 tavaszán
kerül sor az Országos Diákparlament
6

megrendezésére. A Nemzeti Erőfor‐
rás Minisztérium Oktatásért Felelős
Államtitkársága azért kezdeményezte
a diákparlament ülésének elhalasztá‐
sát, mert a későbbi időpontban nyílik
lehetőség arra, hogy a fórum részt‐
vevőinek részletes tájékoztatást ad‐
jon a diákok, pedagógusok és szülők
jogai és kötelességei között harmó‐
niát teremtő új közoktatási törvény‐
ről. A rendezvény helyszíne változat‐
lanul a Zánkai Gyermek és Ifjúsági
Centrum lesz. A diákparlament kül‐
dötteit az új időpontról, valamint a
találkozó részleteiről levélben értesíti
az államtitkárság.

a Német Nemzetiségi Hagyomány‐
őrzők Találkozóját.
Megszervezzük és bonyolítjuk diákok
számára a Cinegemadár Népdal‐
éneklési és Népzenei Versenyt. Köz‐
reműködünk ennek eredményekép‐
pen a Tolna megyei előadók országos
felmenő rendszerbe való bekapcso‐
lásában is.
Lebonyolítjuk a (kórusbállal záruló)
Liszt Ferenc Kórustalálkozót is.
Az év során meghirdetett további or‐
szágos vagy regionális rendszerű
amatőr művészeti minősítések, ta‐
lálkozók esetén előkészítjük Tolna
megye bekapcsolódását.

Amatőr művészeti bemutatók,
találkozók és minősítők 2011‐ben is

Újra Patrónus projekt

Hamarosan konkrét felhívásokkal és
kiírásokkal keresi meg a TMÁMK az
érintett szakágak csoportjait, előadó‐
it és alkotóit, hogy idén is be‐
kapcsolódhassanak az amatőr művé‐
szeti élet területi és országos rendez‐
vényeibe.
Lebonyolítjuk a felmenő rendszerű
Amator Artium Képzőművészeti Ki‐
állítás Tolna megyei előkészítését,
megyei anyagának zsűriztetését, és a
kiválogatott anyagból megrendezzük
a megyei kiállítást.
Megszervezzük és a helyi rendezők‐
kel, illetve a Muharay Szövetséggel
együttműködve bonyolítjuk Mado‐
csán a Földesi János Néptánc Talál‐
kozót, a helyi rendezőkkel, valamint
az érintett megyei szövetséggel
együtt Bátaszéken a Bukovinai Szé‐
kely Pávaköri Találkozót, a helyi
rendezőkkel, valamint érintett civil
szervezetekkel együtt Bogyiszlón a
Cigány Hagyományőrzők Találkozó‐
ját, a helyi rendezőkkel, német ki‐
sebbségi önkormányzatokkal, vala‐
mint az érintett civil szervezetekkel
együttműködve Paks‐Dunakömlődön

Ennek keretében e célra alkalmazott
(addig állás nélküli) pedagógusok
hátrányos helyzetű fiatalok tanulá‐
sát, pályaválasztását segítve men‐
tor tanárként lépnek vissza a munka
világába. A dél‐dunántúli kezdemé‐
nyezés országosan egyedülálló, min‐
taértékű program.
A program céljával összhangban a
leggyakoribb tevékenységek: a) óra‐
látogatások, a patronált diákok tan‐
órai munkájának helyszíni segítése,
b) felzárkóztató foglalkozások, kor‐
repetálások megtartása, c) esetmeg‐
beszélések (diák, szülő, tanár együtt),
d) önismereti foglalkozások, e)
kommunikációfejlesztő foglalkozá‐
sok, f) segítségadás pályaválasztás‐
hoz, g) együttműködés és konzultá‐
ció a gyermekvédelmi és családsegítő
szolgálattal.
Bonyhádon 4, Pakson és Szekszárdon
2‐2, Dombóváron, Faddon, Felsőnyé‐
ken, Györkönyben, Gyulajon, Ireg‐
szemcsén, Lengyelben és Magyarke‐
szin összesen 17 mentortanár kezdte
meg a működését.
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2011
22-27. June

DANUBEBRIDGE
FOLK
FESTIVAL

DUNAFÖLDVÁR
(Bölcske,
Madocsa,
Dunakömlőd)

SZEKSZÁRD
(Bogyiszló)

BÁTASZÉK
(Pörböly)

DUNA-HÍD TOLNA MEGYE
FOLKLÓR TOLNA COUNTY
FESZTIVÁL
Június 22-27.

