BESZÁMOLÓ

a Tinódi Művelődési Ház 2019. évi
tevékenységéről

Készült: Dombóvár Város Önkormányzata részére
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Dombóváron az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság a
Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Nkft.). Az Nkft által működtetett közművelődési intézmény a Tinódi Művelődés Ház,
mint közművelődési intézmény gondoskodik a település igényes, kulturális életének
szervezéséről, a városlakók, valamint a városkörnyék, a dombóvári kistérség,
információs igényeinek kielégítéséről, kulturális hagyományainak őrzéséről, azok
átörökítéséről, valamint feltételeinek biztosításáról. Helyet ad a civil közösségek
számára, bemutatkozási lehetőségeket biztosít azoknak. Gondoskodik a közösségi és
társadalmi részvétel folyamatos fejlesztéséről. Megteremti a tehetséggondozás és –
fejlesztés feltételeit. Célja még ezen túl a kulturális élet élénkítése, a művészeti
produktumok létrejöttének ösztönzése, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének
biztosítása minden korosztály számára.
A Tinódi Művelődési Ház mindig is fontosnak tartotta az oktatási intézményekkel való
szoros kapcsolattartást, az ifjúsággal, a jövő kultúra fogyasztóival való törődést. A 400
fő befogadására alkalmas színházteremben 2019-ben is sikeres színházi és zenei
bérletes előadásokat szervezett a dombóvári és a kistérségi óvodások, kisiskolások
számára. A színházi bérletben 2 őszi, 2 tavaszi előadás, a Filharmónia Ifjúsági
hangversenybérletben három remek előadás szerepelt. Az ifjúsági zenekaroknak, mint
a Dombóvári Zenész Egyesületnek, Balaskó János vezetésével, és a Dombóvári
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próbahelyet és több alaklommal is bemutatkozási lehetőséget. Az újévi gálán, kiállítás
megnyitókon, gyermekfarsangon, gyermeknapon, majálison, borünnepen, nemzeti
ünnepeinken, adventkor, és még sorolhatnám hosszasan, mert szinte valamennyi
városi, illetve művelődési ház által szervezett rendezvényen jelen voltak színvonalas,
vidám műsoraikkal. A 2010 óta működő 100 fő befogadására alkalmas pinceszínházat
a művészeti iskola drámatagozatos képzéseire rendelkezésre bocsájtotta. A Kapos
Alapítvány gyermek tánccsoportja rendszeresen tartja próbáit, úgy, mint a Nita Dance
Club hip-hop tánccsoport is. A Zeneiskola itt tartotta rendezvényeit, mint a „Bach
mindenkinek”-et, a zenefarsangot, a zenetanárok regionális versenyét, de még az év
végi bizonyítványok kiosztása is itt történt meg. A Dombóvári Belvárosi Általános
Iskola német tagozatos tanulói, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat közös
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szervezésében telt házas Márton napi ünnepséget szervezett. A Dombóvári József
Attila Általános Iskolával közösen szervezte a Tinódi Ház Újdombóvár egyik
nagyszabású programját, az Őszi szüreti fesztivált. Valamennyi általános és
középiskola és óvoda részt vett az Autómentes napon, melyet a Ház a Városi
Rendőrkapitánysággal közösen bonyolított. Tavaly is helyet adott a Ház többek között
az Illyés Gyula Gimnázium bemutatkozó napjának, ahol az iskola tanulói nagyszabású
műsorral készültek, szüleik pedig büszkén vállalták, hogy gyermekük a dombóvári
„almamáter” falai közt tanul, valamint még az összes állami ünnepen befogadta a
gimnáziumot. Az általános iskolák egy része, és az óvodák a művelődési ház
előterében tartották bemutatkozó napjukat, illetve jótékonysági estjeiket, báljaikat. A
helyi programokon túl 2019. május 3-án került megrendezésre a XXVIII. Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó regionális fordulója, melyet a Nemzeti
Kulturális Alap 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatással segített (15 csoport,
közel 300 gyermek vett részt rajta).
Felnőtt színházi előadásait havonta 1 alkalommal szervezte meg a Ház, a Pesti Művész
Színház, a komáromi Magyarock Dalszínház, a Pódium Színház operett, musical zenés
előadásain és vidám bohózatain túl, Pindroch Csaba és Csányi Sándor egyszemélyes
színházát is megtekinthette a dombóvári közönség.
Az előadóestek közül igen népszerűek voltak a Dumaszínházak (négy előadás volt az
év folyamán), ahol a vidámságé volt a főszerep. Izgalmas beszélgetések voltak Szili
Nórával és Alföldi Róbert színművésszel pályájukról, életükről.
Ismereterjesztő előadások közül az Utazó planetárium 2 db csillagászati előadása
családoknak, iskolásoknak és óvodásoknak szólt. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság „Útjelző – Reflektorfényben az ifjúságvédelem” című rendezvény a
pedagógusoknak, a fiatalokat érő veszélyekre hívta fel a figyelmét.
Az egyházak előadásai közül a Római katolikus egyház által szervezett Házasság
hetén Gundel Takács Gábor volt a főszereplő, és annak előadási keltették fel az
érdeklődők figyelmét, de a HIT gyülekezet által szervezett Pajor Tamás koncert is
népszerű volt.
Kiállítások két helyszínen zajlottak mindösszesen 20 alkalommal: az előtérben és a
Majoros Galériában. A teljesség igénye nélkül a városhoz kötődőek voltak a
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legnépszerűbbek, mint a Majoros János kerámiái, melyet a város hetén Alföldi Róbert
színművész, az alkotó barátja nyitott meg, vagy éppen Bernáth János és Kaponya Judit
festőművészek kiállításait látogathatták meg az érdeklődők.
Nagy sikerük volt hagyományos programjainknak, mint a Magyar kultúra napja, a
Kultúrházak éjjel - nappal, Wass Albert felolvasó maraton, Gyermek néptánc fesztivál,
a Magyar fotográfia napja, Városjáró Mikulás, a hagyományainkat átörökítő
Szépteremtő kaláka kézműves foglalkozásai, és nem utolsó sorban a művelődési ház
40 éves évfordulójára szervezett ünnepség, fáklyás felvonulással, fényfestéssel,
kulturális műsorral, melyet művészeti csoportjainkkal közösen hoztunk létre.
A PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete 2017 tavaszán, a Potenton
Alapítvánnyal közös szervezésben útnak indította regionális kamarakoncert-sorozatát
Somogy-, Tolna-, Baranya-, és Zala-megye kis és nagyvárosaiban, összesen 14
helyszínen. Koncertsorozat a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének
kiváló művészi produkcióiból táplálkozik. Liszt- és Kossuth-díjas nemzetközi hírű
művésztanárai
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kamaraegyütteseket. A Tinódi Ház is a koncertsorozat egyik helyszíne, ahol a 2019-es
évben 4 alaklommal hallhatott kiváló koncertet a közönség, többek között brácsa, ütős,
opera és operett előadásokat.
A Mozgó Mozi 9 alkalommal vetített egész nap folyamán, valamennyi korosztály
számára filmeket. Sajnos a közeli plázák sokszor népszerűbbek voltak.
Az ősszel sikerült egy klasszikusnak mondható nagy koncerttel is megörvendeztetni a
közönséget, ahol Zorán régi-új dalait adta elő.
Karácsony és Húsvét előtt hagyományosan megszervezte a Ház a családi kézműves
foglalkozásokat, melyet Kovács Nóra énekművész ünnep előtti koncertje színesített.
Művészeti csoportjaink közül a Nita Dance Club bemutatkozó gála estje, valamint a
Kapos Táncegyüttes Pünkösdi gálája mindig sok látogatót vonz. Az Ifjúsági klubot
rendszeresen nyitva tartottuk, használhatták a fiatalok az ott lévő játékokat igényes
környezetben és havonta egy alaklommal igyekeztünk számukra programot szervezni.
E klub működését a jövőben hatékonyabbá kell tenni. Az idősek számára is biztosítunk
helyet az „Éltes kávézóban”, melyet szívesen használnak a hét minden napján.
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Jelenleg több mint 40, a Tinódi Művelődési Házban működő, művészeti csoportnak,
civil szervezetnek vagyunk befogadói és segítői.
A 2019 évben is több OKJ-s tanfolyamnak, továbbképzésnek, információs napnak, a
munkába állást segítő előadásnak adtunk helyet.
Dombóvár Város városi rendezvényei szervezése, lebonyolítása során azt tekintettük
legfőbb célunknak, hogy minél több embert tudjunk megszólítani, minél több ember
érdeklődését tudjuk felkelteni a minőségi kultúra iránt. Az év folyamán számos olyan
programot hívtunk életre, melyek a szabadidő hasznos eltöltésén túl, értékteremtők,
magas színvonalúak voltak, és minden korosztály számára elérhetőek is. Ilyenek
voltak többek között: a városi gyermekfarsang a Iszkiri Zenekar gyermekoncerttel, a
kommunizmus áldozatainak emléknapja

– Hobó előadással, a város hete

rendezvénysorozat a Kapos Kórus és a Baranya Kórus csodálatos Kodály koncertjével,
a Városi Majálison

a Magna Cum Laude koncert , a Gyermeknap Gunarason a

Búgócsiga gyermekkoncerttel, június 4-én a Nemzeti összetartozás napján a Pesti
Zenés Színpad Társulata – Örökségünk című Trianoni emlékműsora, a Jó tanulók, jó
sportolók rendezvényen Teddy Harpo műsora, a Nyárnyitón a Bel Canto zenekar és
Nyárzárón pedig a Dombóvári Zenész Egyesület Gunarasban, a közös szervezésben a
Múzeumok éjszakáján a Füred Dixiland Band koncert, a Szenes Hanna téravatón a
Masa Anita operaénekes és Masa Tamás Klezmer Bandje, az Anna napi búcsún az
Irigy Hónaljmirigy koncerttel, az augusztus 20-i Szent István napi ünnepségen Dóró
Dalma operaénekes és Kauczky Armand Kossuth-díjas színművész műsorával, majd
este a Everdance táncszínház előadásával, a Hat vár hat rád élménytúrával, melyet a
Margaret Island koncert előzött meg, az Őszi szüreti fesztivál előestéjén a Csík
zenekar nagy koncertjével, a Borünnepen pedig a Csurgó zenekar, vagy éppen a „Zene
világnapja” alkalmából a Tompos Kátya koncertjével és nem utolsó sorban a Városi
Advent meghitt programsorozatával, a gyertyagyújtásokon valamennyi iskola, óvoda
műsorai az elcsendesedést, a meghitt karácsonyi hangulatot idézték meg, a várakozás
jegyében. A Szilveszteri futás vidám hangulata pedig az együtt ünnepelni tudó
közösség felszabadult örömét tükrözte, ami igazán méltó lezárása volt a 2019. évnek.
A város Európai Uniós projektjeiben is részt vett a Ház, mint például két EFOP-os
pályázat programjainak befogadásában, lebonyolításában: ilyen program volt többek
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között egy interaktív szenvedélybetegségről szóló kiállítás, az ehhez kapcsolódó
előadások és az Aranyakkord zenei formáció Kiss Tibor vezetésével beszélgetés és
koncert, a TikTok és Vlogger találkozók, a gasztronómiai bemutatók Nagy Ervinnel és
Gianni Annonival, valamint a Sportágválasztó.
A 2018-19-es évben a Dombóvári HACS Egyesület felhívásaira pályázhattak a város
civil szervezetei, gazdasági szereplői. Így a Tinódi Művelődési Ház is pályázatot
nyújtott be, melyet elnyert és melynek programjainak céljául a közösségi élet
élénkítését jelölte meg. E programok 3 téma köré csoportosultak: 1. „Zene legyen
velünk”, ahol olyan „zenei csemegéket” vonultattunk fel, melyeket saját forrásból nem
tudtunk volna megvalósítani. Ilyen kamara koncerteket adott: Teddy Harpo, Sebestyén
Márta, Voice Drops acapella énekegyüttes, Flamenco ének- és táncegyüttes, Petruska
énekművész. 2. A „Nemcsak a húszéveseké a világ” címmel az idősebb korosztály
számára minden hónapban egy alkalommal zenés-táncos rendezvény volt. 3. Íróolvasó találkozókat szerveztünk a könyvtárral közösen, ahol Endrei Judit, Beck
Andrea, Borsa Brawn, Bosnyák Viktória, Adamik Zsolt, Tölgyesi Lívia mutathatták be
könyveiket.
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alapítványnak is, az elnyert pályázati projektjének rendezvényszervezői feladatait is
elláttuk: a Natúrpark Egyesület rendezvényeit, az "Életet az éveknek" alapítvány
(melyben 3 szervezet vesz részt: Életet az éveknek, a Szívklub, az Ózon asztma
Egyesület) konferenciáját, 2-2 előadásból álló projektjét, a Hamulyák Alapítvány
rendezvényeinek megszervezését, lebonyolítását, Dombóvár Város projektjét a
Téltemető túrát, a Gyümölcsérlelő kerékpártúrát.
A Dombóvári Tinódi Ház Nonprofit Kft. az Alapító Okiratában és a Közművelődési
Megállapodásban rögzített szakmai feladatát folyamatosan magas színvonalon ellátta,
az igények szerint teljesítette. A Tinódi Művelődési Ház a 2019. évi közhasznú célját
és feladatait kiemelkedő szinten valósította meg, a programjaik, rendezvényeik és
produkcióik jelentős számban és minőségben képviselték törekvéseiket.
Dombóvár, 2020. március 13.
Szabóné Rambala Gabriella
ügyvezető
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