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• Vezetői összefoglaló a dombóvári Tinódi Művelődési Ház 2021. évi 

munkatervéhez 

 

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 2020. december 31-ig gondoskodott 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 adott a civil közösségek számára, bemutatkozási lehetőségeket biztosított. 

Gondoskodott a közösségi és társadalmi részvétel folyamatos fejlesztéséről. 

Megteremtette a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeit. 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember végi 

ülésén foglalt úgy állást, hogy a muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános 

könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosításával összefüggő feladatait – melyet a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjteménnyel, illetve a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött, közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodással biztosít – közös szervezetben, a közművelődési megállapodás 

megszüntetésével - közvetlen önkormányzati fenntartású közművelődési 

intézmény révén, integrált kulturális intézményi formában – amely települési 

könyvtár, muzeális intézmény (közérdekű muzeális gyűjtemény) és közművelődési 

intézmény (művelődési ház) –, költségvetési szerv fenntartása útján kívánja ellátni 

2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével, feladatkörének közművelődési feladatokkal történő kibővítésével. A 

Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. §-ában és 78/J. § (1) 



bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért felelős minisztertől az átszervezéssel 

kapcsolatos véleményt kért be. Az emberi erőforrások miniszterének véleménye azt 

tartalmazta, hogy támogatja a három kulturális szolgáltatást is nyújtó integrált 

kulturális intézmény megvalósítását a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény átszervezésével.  

Olyan integrált kulturális intézmény jött létre, amely a muzeális intézménnyel, a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosításával közös szervezetben látja el az összefüggő 

önkormányzati feladatokat. 

Az új intézmény neve: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

Székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Telephelyei:  

1. Tinódi Művelődési Ház,   7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

Olyan közművelődési intézmény, mint művelődési ház, mely közművelődési 

alapszolgáltatásokat lát el. 

2. Földi István Könyvtár 7  200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

A települési nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat városi könyvtárként 

látja el. 

3. Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény, 7200 Dombóvár, Szabadság u 16. 

Feladatait, mint közérdekű muzeális gyűjtemény látja el. 

Kiemelt feladatunk ebben az évben a közművelődési, könyvtári, múzeumi 

szakmai „együtt gondolkodás” kialakítása közös, elsősorban közösségi 

programok szervezésével, azok közös lebonyolításával, Dombóvár város és 

környékének kulturális identitásának megvalósítása és erősítése céljából. 

 

 

 

 

 



• A Tinódi Művelődési Ház alapszolgáltatásai 

A dombóvári Tinódi Művelődési Ház 2021. évi szakmai munkatervét az Alapító 

Okiratban, a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletében (3/2019.(I.31.) 

megfogalmazott elvárások, valamint a közművelődési alapszolgáltatások szerint 

állította össze.  

Az intézmény éves munkáját határozza meg az éves Szakmai munkaterv, melynek 

részét képezi az éves Közművelődési Szolgáltatási terv. 

A kulturális stratégia megfogalmazásában a Dombóváron elérhető kulturális 

szolgáltatások hatókörét és minőségét alapvetően befolyásoló tényező a közösségek 

tevékenysége. Ennek szellemében közösségi csoportjainknál továbbra is kiemelt 

figyelmet kívánunk fordítani a megfelelő környezet biztosítására, ezért fontos 

feladatként fogalmazzuk meg a tárgyi, technikai feltételek folyamatos fejlesztését, a 

megfelelő esztétikus környezet kialakítására való törekvést. A személyi feltételek 

biztosítása is alapfeladat, a 2021. év célja a humán erőforrás fejlesztése, megfelelő 

számú közművelődési szakember biztosításával, a minél magasabb színvonalú 

kulturális élet szervezése érdekében. 

Fontos cél az egyes városrészek sajátos identitási programjainak szervezése, 

támogatása.  

A Tinódi Művelődési Háznak a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 

fenntartó által előírt és rögzített és önként vállalt közművelődési tevékenység alapján 

feladata: 

1.  A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása.  

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.  

Alapvető feladat a különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek 

magas színvonalon történő biztosítása, hivatásos és amatőr művészek 

közreműködésével rendezett műsorok szervezése. Folytatni szükséges a gyermek és 

felnőtt színházi előadások, pódium előadások, ismeretterjesztő előadóestek 

programsorozatait. Fontosnak tartjuk még a könnyű- és komolyzenei koncertek, 



filmszínházi előadások, egyéb szórakoztató rendezvények, valamint a folyamatos 

időszaki kiállítások szervezését. Az önkéntes tevékenység támogatása, a középiskolai 

közösségi munka segítése továbbra is priortás. 

A gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk közötti 

kapcsolatokat elősegítő programok szervezése. 

Testvérvárosi és nemzetközi kapcsolatok bővítése, különböző kultúrák közötti 

kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

A városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, gazdasági 

társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, cégek, vállalatok 

közművelődési tevékenységének partnerként történő segítése. 

3. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.  

A helytörténettel, népművészettel és Dombóvár szellemi kulturális örökségével 

kapcsolatos foglakozások, alkalmi közösség működtetése, a művelődő közösségek 

munkájának támogatása. 

A Dombóvári Települési Értéktár munkájában való aktív részvétel, annak 

gondozásának segítése, az értékeket bemutató és népszerűsítő programok 

szervezése, megvalósítása. 

A nemzeti, az európai, az egyetemes, valamint a külhoni nemzetrészek, továbbá a 

nemzetiségi kulturális értékek megismertetésének érdekében programok szervezése 

(testvérvárosokkal való kulturális együttműködés, valamint a német, a horvát, a 

roma nemzetiségi népcsoportok kulturális értékeik megőrzése, átörökítése során 

végzett munkájukban való segítés).  

A helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az 

állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek megvalósítása. 

4. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

A zeneművészet, a táncművészet és a színházművészet területén tevékenységet 

folytató amatőr művészeti csoportok működésének segítése, azok létrejöttének 

ösztönzése. 

5. A tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

Intézményünk különös hangsúlyt fektet a tehetséggondozás és-fejlesztés 

erősítésére, 2013. óta „Tehetségpont” vagyunk. 



 

• Városi nagyrendezvények 

A 2020-as évet sajnos szinte teljes egészében a COVID 19 vírus általi világjárvány 

okozta veszélyhelyzet határozta meg. A magyar Kormány a védekezésben 

elsődleges célként fogalmazta meg, az emberi élet védelmét. Ennek következtében 

kulturális intézményeink bezártak. Elcsendesedtünk, csoportjaink nem 

látogathatták a házat, semmilyen közösségi célú rendezvényt nem tarthattunk 

meg. A nyár végén, illetve az ősz elején reménykedve, óvatosan megnyitottuk 

kapuinkat, de sajnos a „pandemia újra legyőzött Bennünket”, így a 2021. évet is 

bizonytalanságban kezdtük. 

 

Intézményünk feladatai közé tartozik a városi nagyrendezvények részben vagy teljes 

egészében történő szervezése és lebonyolítása. A 2021. évet a városi rendezvények 

tekintetében az ünnepségsorozatok megszervezése, lebonyolítása határozza meg. A 

2020-as évben Dombóvár várossá nyilvánításának 50. évfordulója volt, programjai 

nem valósulhattak meg, ezért részben átkerültek a 2021. évre. Tekintettel arra, hogy 

Dombóvár születésnapja április 1-én van és nem tartjuk valószínűnek a vészhelyzet 

feloldását, ezért augusztus 20-i ünnepségsorozat keretén belül fogjuk megünnepelni e 

neves eseményt. Az ünnepség sorozat közös szervezésben zajlik a várossal. A 

Képviselő-testület döntése alapján a 2020. év a város emlékéve. A Tinódi Művelődési 

Ház is valamennyi saját szervezésű közösségi programját, rendezvényét, kiállításait, 

ennek figyelembevételével szervezte volna.  

A Magyar kultúra napján méltó ünnepséget szervezünk online a „Kultúra Nagyjai” 

című kirakatkiállítással Varga Gábor helyi szobrász és keramikus grafikáit láthatta a 

Tinódi Művelődési Ház ablakaiban a nagyközönség. 

Állami és nemzeti ünnepeink közül az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepség a 

Tinódi Művelődési Ház feladata.  

A március 15-t, a június 4-t, a Nemzeti összetartozás napja alkalmából, az október 6-t, 

az Aradi vértanúk emlékezését, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepségét, 

valamint a november 4-i megemlékezést a város köznevelési intézményei, civil 

szervezetei közösen tartják, egyrészét valószínű, hogy online térben. 



A város rendezvényei közül az első május elsejére került, a Buzánszki Jenő 

emléktorna megrendezésével a HEMI Szakképző Iskola szakmák vására 

bemutatásásval. 

Intézményünk szervezi hagyományosan május utolsó hétvégéjén a Gyermeknapot, 

melynek középpontjában idén a magyar népmesék figurái és csodái állnak majd, és a 

helyszínt a Tinódi Művelődési Ház fogja biztosítani. 

A városrészek hagyományos közösségi rendezvényeit, mint Szőlőhegyi Anna napi 

rendezvényt, egy nagy könnyűzenei koncert előzi meg, a Republic.  

Autómentes napot a dombóvári köznevelési intézményekkel, és a Városi 

Rendőrkapitánysággal közös szervezésben valósítjuk meg.  

Az Újdombóvári Őszi Fesztivált a Dombóvári József Attila Általános Iskolával közös 

szervezésben rendezzük meg, ahol a délelőtti programokat (közös főzés, 

családi/civil/osztályközösségek közötti virtusjáték) a városrész családi napjának is 

tekinthetjük. A délután szüreti felvonulással kezdődik, majd a felhőtlen szórakozás 

veszi kezdetét. A színpadon helyi és neves fellépők adnak műsort: a gyermekeknek 

szóló koncerttel kezdődően, a fiatalok pop/rock műsorán át. Az estét az idősebb 

korosztálynak szóló színvonalas operett műsor zárja.  

Folytatjuk az év végi eseményeinket is. A késő őszi Márton napi Borünnepet a német 

nemzetiségi közösségek és a Kertbarát Kör közösen szervezik. A városjáró Mikulást 

az idősek karácsonyát, az Adventi időszak programjait (az adventi vásárt, a vasárnapi 

gyertyagyújtásokat) valamint a Városi Szilveszteri futást a Tinód Művelődési Ház 

fogja lebonyolítani. A Nemzetiségek Napja is a karácsony előtti időszakban fog 

megvalósulni. 

Kiállításainknak két helyszíne is van. A Majoros János dombóvári keramikus 

művészről elnevezett Majoros Galéria és az Előtér. Az éves kiállítási tervünkben is 

prioritást kapott a város 50 éves évfordulója kapcsán a helyi illetve Dombóvárhoz 

kötődő művészek meghívása egy- egy tárlatra. (Varga Géza, Makovecz Imre, Bükösdi 

Gábor, Bagossy László,... 

 

További programok 



A közönség igényeit szem előtt tartva továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a 

színházi, illetve gyermekszínházi előadások, pódiumműsorok megvalósítására. A 

gyermekszínházi bérletünk sikeres, minden évadban 4 előadást láthat a dombóvári és a 

kistérség óvodás és kisiskolás korosztály. A Weöres Sándor Országos 

Gyermekszínjátszó találkozó hosszú évek óta különleges eseménye színházi 

programjainknak. Szintén rendszeresen szervezünk évente több alkalommal is 

vasárnapi matiné előadásokat, melyek nemcsak gyermekeknek szólnak, hanem családi 

hétvégi közös együttlétet is jelent: gyermekkoncert, gyermek musical és prózai mese 

előadásokkal. Felnőtt színházi előadást havi rendszerességgel mutatnak be olyan 

vidéki és budapesti társulatok, akik évek óta partnerei a Tinódi Művelődési Háznak, 

ahol a dombóvári közönségen túl a kistérséget is megszólítjuk. A sort, minden évben 

januárban az Újévi Operett gála nyitja meg. Az idei évben felvesszük a kapcsolatot a 

kaposvári Csiky Gergely Színházzal és 3-előadásból álló bérletsorozatot indítunk el. 

A tánc műfaját városi nagyrendezvényeken, illetve a Tánc világnapja alkalmából 

szervezett esten népszerűsítjük. Elsősorban a Kapos Táncegyüttes és a NITA DANCE 

hip-hop tánccsoportunkon keresztül, de táncszínházi előadásokat is fogunk szervezni. 

A rendezvényszervezés, az amatőr művészeti élet, a közösségi művelődési csoportok 

életébe való betekintés, a művelődési ház mindennapjaiba enged bepillantást a 

Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos rendezvény, melyhez több éve 

csatlakozik intézményünk. Ugyancsak csatlakozunk kísérő programokkal a Múzeumok 

éjszakája rendezvény sorozathoz is. 

Fontos feladatnak tekintjük a könnyű-és komolyzenei koncertek megrendezését, 

melynek sorát az év elején Újévi fúvós zenei koncert nyitja meg. Az ifjúsági és felnőtt 

zenei élet szervezését, a helyi kiemelten támogatott Kapos Alapítvány és a Dombóvári 

Ifjúsági Fúvószenekar munkájának támogatásával, valamint a Filharmónia 

Magyarország Pécs ifjúsági bérletsorozatának, és a Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Karának Zeneművészeti Intézete kamarakoncert sorozatának 

befogadásával. Nagy könnyűzenei koncertet is szeretnénk, tárgyalás alatt van Koncz 

Zsuzsa és az Ismerős arcok koncertek szervezése. 

 

Ismeretterjesztés: 



Folytatjuk a rendszeres időközönként zajló „Léleképítő” programunkat. Itt elsősorban 

a családoknak próbálunk segítségül lenni a gyermeknevelésben, illetve a párkapcsolati 

problémák megoldásában. A fiatalok és szülei közötti generációs együttműködésben, 

esetlegesen a szenvedélybetegségek korai felismerésében nyújthatnak segítséget 

megfelelő szakemberek. A már megszokott és kedvelt ismeretterjesztő programok 

közül „Útikalauz” címmel utazással kapcsolatos előadásokat szervezünk. (Kerékpárral 

a Föld körül, India, Hazajáró, stb), illetve nagyon népszerűek a Nyitott akadémiai 

motivációs előadások. 

Ifjúság 

Dombóvár helyzetfelmérése világosan mutatja, hogy a város mindennapjaiban kevéssé 

vannak jelen a fiatal felnőtt korosztály közösségei. Intézményünk az ismereterjesztő 

előadások tervezésekor, illetve a városi nagyrendezvényeinek, egyéb eseményeinek 

összeállításakor kiemelt figyelmet fordít a korosztályi igényekre. Több pódium előadás 

is ennek a korosztálynak szól: pl. a „Léleképítő” során. A középiskolai 

diákönkormányzattal való kapcsolattartás az elmúlt időszakban szinte teljesen eltűnt. 

Törekednünk kell arra, hogy ösztönző felhívásokkal aktivitásra bírjuk őket. A 

Művelődési Házban működtetünk Ifjúsági klubot, amit interaktív játékokkal szereltünk 

fel, valamint zenei programokat szervezünk számukra, illetve a költészet sajátos 

világába a Slampoetry-be is bevezetjük őket. A művészeti csoportjaink zöme 

fiatalokból áll, a csoportokba szívesen várjuk jelentkezésüket. Kiállításaink sorába is, 

számot tartva a fiatal korosztály igényeit, bevesszük azokat a tárlatokat, melyek 

érdekes, izgalmas új ismerethez juttatják őket: a Magyar Természettudományi 

Múzeum Jégkorszak, a városunkhoz kötődő Habsburg Ottóról szóló vándorkiállítás 

vagy a Star Wars interaktív makett kiállítás szervezésével. Próbáljuk felkutatni azokat 

a fiatalokat, akik bármely művészeti ágban szívesen megmutatkoznának (vers, zene, 

fotó, rajz). Előny, hogy a középiskolákkal a közösségi szolgálat teljesítése kapcsán 

együttműködési megállapodást kötöttünk, ami segíti őket abban, hogy minél több 

rendezvényünkön önkéntesként részt vegyenek.  

Fontos cél a Dombóvári Nagycsaládosok Egyesületével való szorosabb 

együttműködés. 



A cél, hogy minél több fiatal rendszeresen „használja” a házat, érezze magát „otthon” 

benne, legyen igénye az értékes kulturális szabadidő eltöltésére. 

Képzőművészet 

A Majoros Galéria kiállítóterében a hazai és a nemzetközi képzőművészeti, 

iparművészeti, fotóművészeti élet kiemelkedő alakjai mutatkoznak be. 

A művelődési ház előterében általában helyi, amatőr, Dombóvárhoz kötődő művészek 

munkáinak bemutatására, más témájú kiállítások megrendezésére is sor kerül. 

Filmszínház 

Külsős vállalkozó (MOZGO MOZI) közreműködésével működő szolgáltatást, igény 

szerint fogjuk szervezni a gyermek, az ifjúság és a felnőtt korosztály számára. 

Külsős rendezvények 

Partnerként segítjük a városban működő köznevelési intézmények, önkormányzati 

intézmények, gazdasági társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, 

cégek, vállalatok közművelődési tevékenységét, valamint rendezvényszervezést is 

vállalunk. 

Pályázatok, statisztika, közösségi szolgálat 

A közművelődési intézményegységre vonatkozó pályázatokat figyelemmel kísérjük, 

rendszeresen pályázunk a Nemzeti Kulturális Alaphoz és az EMI által kiírt Uniós 

pályázatokra. A helyi civil szervezetek számára kiírt TOP-7.1.1-16-H-046-3 számú 

Közösségi célú rendezvények, programsorozatok, szemléletformálási programok, klub 

foglakozások című, HACS – hoz beadott pályázatainak többek között lebonyolítói is 

vagyunk. 

Statisztikai kötelezettségeinknek eleget teszünk, az adattartalom dokumentálását 

folyamatosan végezzük.  

Továbbra is fogadunk diákokat közösségi szolgálatra, gyakornokok szakmai 

képzésében vállalunk szerepet. 

Amatőr művészeti csoportok 

Továbbra is kiemelt feladat a művelődési ház által működtetett művészeti csoportok 

magas színvonalú munkájának fenntartása, biztosítva a próbákhoz, fellépésekhez, 

bemutatkozásokhoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket. 



A Kapos Táncegyüttes létszáma sajnos az elmúlt években nagyon lecsökkent. Ennek 

oka elsősorban, hogy az ifjúsági csoportból a tagok tovább tanulnak, egyetemre 

mennek, és így a városból elköltöznek. Nagy hangsúlyt fektet a csoport vezetője az 

utánpótlás nevelésére. A gyermekcsoport toborzása folyamatos, melyhez segítséget 

nyújt a művelődési ház rendezvényein való fellépés is. Hetente három alkalommal 

próbálnak. 

A Kapos Kórus 1972 őszén alakult dombóvári fiatalok és tanulók részvételével. 

A hetvenes évek végétől a városi és városkörnyéki fellépések mellett emlékezetes 

koncerteket adott a Kapos Kórus Csehországban, Németországban, Olaszországban, 

Erdélyben és Szlovákiában. A szakmai fejlődést minősítések fémjelezték. A 

nyolcvanas években többször szerezte meg az énekkar az "Aranykoszorú" és az 

"Aranykoszorú diplomával" minősítést. A kitartó munka eredményeként az együttes 

1995-ben Pápán "Fesztiválkórus", 2000-ben Dombóváron "Hangversenykórus" 

minősítést szerzett. A dombóvári fellépések, mint a karácsonyi és a tavaszi 

hangverseny, az elmúlt évek elmaradhatatlan eseményei. A kórus komoly részt vállalt 

már a '80-as évek közepétől a németországi Kernen és Dombóvár kapcsolatainak 

elmélyítésében és testvérvárossá válásában. 2010-ben Tolna megyei kórusok minősítő 

hangversenyének adott otthont, ahol "Kiemelt Hangversenykórus" minősítésben 

részesült. A művelődési ház és a város kiemelten támogatott művészeti csoportja. 

Munkájukat segítjük, heti két alkalommal próbálnak a házban. 

A Nyugdíjas Érdekvédő Egyesület Gyöngykoszorú kultúrcsoportja 

A Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 1993 februárjában alakult meg 

20 fővel, jelenlegi taglétszámuk 123 fő. Egyesületük a városban élő idős emberek 

idejének hasznos eltöltésében segít, programot nyújtva nekik. Tagjai közül többen 

elvégezték a "Kapu program" tanfolyamot és önkéntesként rendszeresen segítik a 

városban lévő otthonok munkáját. Egyesületükben már évek óta működő 

"Gyöngykoszorú" kultúrcsoport a városi ünnepségeken rendszeresen szerepel, de ezen 

túlmenően nem csak megyén belül, de azon túl is több esetben részt vett különböző 

népdaléneklési és versmondási versenyen szép eredménnyel. Hetente találkoznak és 

próbákat tartanak. 

A „Tiszta Forrás Dalkör” 



A dalkör a művelődési ház állandó csoportjai közé tartozik. Aktívan részt vesznek a 

ház életében és szívesen lépnek fel különböző rendezvényeken és tesznek eleget 

számos felkérésnek. A színvonalas előadások a rendszeres heti próbáknak gyümölcse, 

valamint a dalkör vezetőjének, Pappné Farkas Gabriellának is nagyban köszönhető. A 

kórus dalai széles körben ölelik fel nem csak az anyaországi, hanem határon túli 

népdal gyűjteményeket is. 

A „Szucsáva” Székely Dalkör 

A székelyek Dombóváron nemcsak őrzik hagyományaikat, hanem meg is élik. 

Lényeges pont volt a szervezet életében, hogy megalakult öt évvel ezelőtt a Szucsáva 

dalkör, akik már több mint egy éve az egyházaskozári csángókkal közösen énekelnek. 

Az elmúlt évben arany minősítést nyertek el a Népek Tánca – Népek zenéje 

elnevezésű országos fesztiválon. Büszkék arra, hogy az évek során nagyon jó 

kapcsolatot sikerült kiépíteniük székely testvéreikkel itthon és a határon túl is. 

Rendszeresen kapnak meghívásokat Madéfalváról, Nagymányokról, Csátaljáról, 

Tevelről és Vaskútról, és mindig viszonozza vendégszeretetüket a dombóvári 

szervezet is. Szorosan összedolgoznak a Bukovinai Székely Szövetséggel. Hetente egy 

alkalommal tartják összejöveteleiket. 

Az Irodalmi Önképzőkör a már több évtizedes működése során magas színvonalú 

előadásokkal, amit elsősorban saját tagjainak tartanak, tartja fenn az érdeklődést. 

Tagjai különböző irodalmi alkotásokat (próza, vers egyaránt) elemeznek, felolvasó 

esteket tartanak havi rendszerességgel. 

A Wass Albert Olvasókör a Tinódi Ház azon csoportjai közé tartozik, akik 

rendszeresen járnak a művelődési házba klubfoglalkozásokat tartani minden hónap 

utolsó keddjén. Több fontos céljai is van, többek között: olvasóvá nevelés, olvasási 

képességek fejlesztése, érzelmi intelligencia fejlesztése, verbális készségek fejlesztése, 

a kritikai gondolkodás kialakítása, vitakultúra elsajátítása, személyiségfejlesztés, 

nemzeti irodalmi értékeink megismertetése. Az előadások és felolvasások főleg 

irányított beszélgetésekkel, műelemzésekkel, életművek áttekintésével zajlanak. 

Fontos, hogy az olvasókör minden korosztály számára lehetőséget ad a csatlakozásra. 

A csoport vezetője évről-évre megszervezi az országos kezdeményezéshez 



kapcsolódva a Wass Albert felolvasó maratont, mely egy egész napon át tart és a 

Tinódi Ház ad helyet a rendezvénynek. 

Nyugdíjasok zenés-táncos csoportja 

A nyugdíjas korosztály hetente egy alaklommal táncórákat tart. A különféle 

táncstílusok megismerésén túl, a szabadidő hasznos eltöltése mellett, a mozgás 

fontosságának erősítése is szerepet játszik ezeken a foglakozásokon. Az órákat mester 

tánctanár vezeti. 

NDC Dombóvár - Hip-hop tánciskolája 

Az Egyesület 2004 óta létezik Kaposvár központtal. 2011 óta Dombóváron is tanítják 

a fiatalokat. A hip-hop sokszínű világával ismertetik meg őket, rengeteg táncstílusba 

belekóstolhatnak. Három korosztályra bontva foglalkoznak a fiatalokkal: kicsik, 

óvodások csoportja, 8-12 év, 13-20 év. 

A nagyobbakkal rendszeresen készülnek és részt vesznek versenyeken, a többieknek 

pedig folyamatos fellépési lehetőségeket igyekszenek biztosítani. A gyerekek 

folyamatos fejlődése miatt az órák során többféle módszert alkalmaznak. 

Vannak tréning óráik, amikor egy-egy stílus alapjaival ismertetik meg a gyerekeket. 

Illetve vannak koreos órák, amikor különböző koreográfiák tanulásával fejlesztik 

tudásukat, miket később a fellépéseken be is tudnak mutatni. 

Minden évben rendeznek egy nagyszabású Táncestet karácsonyi időszakban, ahol a 

dombóváriak mellett a kaposvári csoportok is fellépnek. Nyaranta egy hetes intenzív 

tánctábort tartanak, ahol a gyerekek rengeteg órán vesznek részt, esti csapatépítő 

programok során megismerkedhetnek táncos társaikkal, illetve a versenyek során, saját 

koreográfiáikkal is készülhetnek, ami által megmutathatják, hogy mi is rejtőzik 

bennük. Az egyesület azon van, hogy a fiataloknak egy olyan délutáni elfoglaltságot 

adjon, ahol megcsillanthatják tehetségüket, beleszerethetnek a tánc csodálatos világába 

és átélhetik, milyen egy táncos család részévé válni. 

A „Szépteremtő Kaláka” néprajzi szoba és kézműves foglalkoztató 

A néprajzi szoba és kézműves foglalkoztató közösségi tér létrehozása Csík Mária és 

Dr. Pappné Farkas Gabriella pedagógusok nevéhez fűződik. Az Ő gyűjtőmunkájuknak 

köszönhető, hogy létrejött mindaz a hagyományokat éltető és átörökítő gondolat, majd 



kézzelfogható tárgyi világ, melyet az idelátogatóknak, népi kultúránk tárgyi és 

szellemi örökségét megőrizve, átadják. 

Így vallanak erről: 

„Nagy összefogással megmozdultak a környék falvainak lakói, nagy szeretettel 

gyűjtötték a régi tárgyakat. A főbb berendezési tárgyakat Nagykónyiból kaptuk a 

Fellinger családtól, a szülők hagyatékából. Az üresen álló házból bútorokat és 

eszközöket hozhattunk. Nagyon sokan csatlakoztak a gyűjtéshez, fontosnak érezték, 

hogy részesei lehessenek a kalákamunkának. Rendbe tettük a bútorokat, kialakítottunk 

egy tisztaszobát és egy néprajzi tárgyakkal berendezett kézműves termet. Arra 

törekedtünk, hogy a külső arculat a Kapos-Koppány- mente néprajzi tájegységre 

jellemző sajátosságokat tükrözze. A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket és 

alapanyagokat többnyire adományokból kapjuk. Munkánk során a környékbeli idős 

emberek tudására és tapasztalataira támaszkodunk, arra törekszünk, hogy tudásukat 

megőrizzük és átadjuk. A foglalkoztató falán elhelyeztük a Belvárosi Hímző szakkör 

által összegyűjtött és készített térképet, amely a Kárpát-medence motívumkincseit 

mutatja be.” 

A népi és nemzeti ünnepkörökhöz kötődő hagyományokat minden évben bemutatják, 

kézműves foglakozásokat tartanak: a farsang, március 15., a Pünkösd, Szent István 

napi ünnep, a kukorica fosztás, Márton napi libás ünnep, a téli ünnepkör az Adventi 

időszak, és a karácsonyhoz kötődő szokások felelevenítése gyanánt. 

csuhézás: a kukoricafosztó idején csuhé tárgyakat is készítenek. Szívesen 

játszanak az idősebbek által mutatott csutka játékokkal. Egyik fontos cél a 

hagyományéltetés, értékőrzés. A környezetünkben élő kézműves mesterek 

bevonása népi játszóházakba. 

szalmafonás: helyben élő szalmafonó közreműködésével készítjük el az 

egyszerűbb szalmadíszeket, így fejlesztjük a gyermekek kreativitását. 

nemezelés: a birka gondozásának, nyírásának eszközeit is megismerik a 

résztvevők. Kártolt és nyers gyapjúval dolgoznak. Egyszerűbb nemeztárgyakat 

készítenek a gyermekekkel, felhasználják a növényi festőanyagokat is. 

gyöngyfűzés: a jeles napokhoz igazodva készítik az egyszerűbb tárgyakat, 

alkalmazzuk a gyöngyhímzést. 



bőrmunkák: egyszerűbb technikák megismertetése, alkalmazása a cél. A helyben 

lévő cipőkészítő üzemmel alakítottak ki együttműködést, ők biztosítják az 

alapanyagokat. A foglalkozásokba bevonjuk a helyben élő bőrműves szakoktatót. 

„Légy képben!” Fotóklub 

A klub 2010-ben alakult, mint fotószakkör akkor még Dombóvári Művelődési Ház, 

jelenlegi nevén a Tinódi Ház szervezésében. 2012. évben a szakkörből klub 

szerveződött, és jelenleg is így működik. A klubtagok egyéni eredményeket 

többször is értek már el fotópályázatokon. Számos témában és többféle tematika 

alapján fotóznak, amit heti rendszerességgel klubgyűléseken beszélik át, 

értékelnek. A Tinódi Házban folyamatosan rendelkezik állandó tárlattal, melyet 

havonta cserélnek le a klubtagokkal közösön. Minden évben rendeznek 

kiállításokat és vesznek részt tárlatokon évente több alkalommal és több 

helyszínen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. A Tinódi Művelődési Ház 2021. évi közművelődési szolgáltatási terve 

 

Közművelődési 

alapszolgáltatások 

Kultv. 76. § (3) 

Szolgáltatási terv 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (2) 

A közösségi tevékenység 

A közösségi 

tevékenységek 

közművelődési 

alapszolgáltatásokba 

való besorolása 

Megnevezése Célja Helyszíne 

Rendszeressége, 

vagy tervezett 

időpontja 

Résztvevők 

tervezett 

száma (fő) 

Megtervezésében, megvalósításában 

és értékelésében a helyi lakosság 

részvételi módja 

1. 

MŰVELŐDŐ 

KÖZÖSSÉGEK 

LÉTREJÖTTÉNEK 

ELŐSEGÍTÉSE, 

MŰKÖDÉSÜK 

TÁMOGATÁSA, 

FEJLŐDÉSÜK 

SEGÍTÉSE, A 

KÖZMŰVELŐDÉSI 

TEVÉKENYSÉGEK 

ÉS A MŰVELŐDŐ 

KÖZÖSSÉGEK 

SZÁMÁRA 

HELYSZÍN 

BIZTOSÍTÁSA 

Légyképben! 

Fotóklub 

A fotózási 

technikák 

megismertetése, 

közösségi 

tevékenység során. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alkalommal 4 órás 

foglalkozás 

15 fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. Kapos Kórus 

A „Kiemelt 

hangversenykórus” 

minősítésnek 

megfelelően 

munkájukkal 

nemcsak itthon, de 

külföldön is 

öregbítik városunk 

hírnevét. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente két 

alkalommal 4 órás 

foglalkozás 

35 

fő 

 
Tiszta forrás 

Dalkör 

A kórus dalai széles 

körben ölelik fel 

nem csak az 

Szépteremtő 

Kaláka 

néprajzi 

Hetente egy 

alkalommal 

2 órás foglalkozás 

22 

fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 



 

anyaországi, hanem 

határon túli népdal 

gyűjteményeket is. 

 

foglakoztatója hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. 

 
Szucsáva 

székely dalkör 

Elsősorban a 

székely 

hagyományok 

tovább éltetése a 

cél, ezen belül a 

csángó népdalpk 

megismertetése a 

közönséggel 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alaklommal 

2 órás foglalkozás 

15 fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. 

 

Gyöngykoszorú 

nyugdíjas 

kultúrcsoport 

Verses, irodalmi, 

zenés előadásaikkal 

minden ünnepet 

együtt töltenek, 

fellépéseikkel 

színesítik 

programjainkat. 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Hetente egy 

alkalommal 2 órás 

foglakozás  

16 fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. 

 
Irodalmi 

Önképzőkör 

Előadások és 

felolvasások főleg 

irányított 

beszélgetésekkel, 

műelemzésekkel, 

életművek 

áttekintésével 

zajlanak 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Havonta egy 

alkalommal 

2 órás foglakozás 

16 fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. 

 
Wass Albert 

olvasókör 

Előadások és 

felolvasások főleg 

irányított 

beszélgetésekkel, 

műelemzésekkel, 

életművek 

áttekintésével 

zajlanak 

Tinódi 

Művelődési 

Ház - 

Klubhelyiség 

Havonta egy 

alkalommal 

2 órás foglakozás 

12 fő 

A lakosság meghívása a művészeti 

csoport által szervezett eseményekre, a 

programok médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti vezetővel állandó 

kapcsolattartás, munkájuk tárgyi 

feltételeinek segítése. 

 

 



 

2. A KÖZÖSSÉGI ÉS 

TÁRSADALMI 

RÉSZVÉTEL 

FEJLESZTÉSE 

Előtét Tárlat 

kiállításai 

Amatőr alkotók, civil 

szervezetek, intézmények 

kiállításinak, tárlatainak 

bemutatása. 

Tinódi Művelődési 

Ház előtér 

Évente 10 

alkalom, 

alkalmanként 3-4 

heti látogathatási 

időtartammal 

7850 

fő A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. 
Majoros Galéria 

kiállításai 

A hazai és a nemzetközi 

képzőművészeti, 

iparművészeti, 

fotóművészeti élet 

kiemelkedő alakjainak 

bemutatása 

Tinódi Művelődési 

Ház – Majoros 

Galéria 

Évente 10 

alkalom, 

alkalmanként 3-4 

heti látogathatási 

időtartammal 

1900 

fő 

Gyermeknapi 

vigadalom 

Városi gyermeknap 

szervezése 

a helyi óvodák, iskolák 

bevonásával 

Tinódi Művelődési 

Ház  előtti téren 

május 30. 

6 órában 
400 fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Kiállítás előadással  

A Hagyományok Háza 

vándorkiállítása 

 

Nemzeti összetartozás 

napi megemlékezés 

 

 

Tinódi Művelődési 

Ház  

Előterében 

Nemzeti 

összetartozás téren 

június 4. 

3 órás 

időtartamban 

június 4.  

1 órás 

időtartamban 

100 fő 

 

 

100 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Színházi előadás 

Zenés musical: 

Magyarock Dalszínháza: 

Legénybúcsú címmel 

bemutatása helyi és 

Tinódi Ház 

színházterme 

június 6. 

hónapban 

(egyeztetés alatt) 

400 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 



 

kistérségi kulturális 

közösség bevonásával 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 

Múzeumok 

éjszakája  

Csatlakozás az országos 

rendezvénysorozathoz 

saját programokkal 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház  

Előtérben 
június 27. 60 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Tánctábor 

Nita Dance hip-hop 

tánccsoport nyári 

napközis tábora 

a helyi óvodák, iskolák 

bevonásával 

Tinódi Ház 

próbaterme 
június 29-július 2. 60 fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Nyári koncert 

Belváros nyári koncertje 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

Vásártéren július 24. 
1000 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 



 

Nyári fesztivál 

A Szőlőhegyi városrész 

Annan napi nyári 

fesztiválja,  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Szőlőhegyi 

városrész, 

vásártéren 

július 25. 300 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Magyar Fotógráfia 

Napja 

kiállítás megnyitó  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

(Makovecz Imre, Trokán 

Nóra) 

 

Tinódi Ház 

Majoros 

Galériájában és az 

Előtérben 

augusztus 28. 
70 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Őszi fesztivál 

Regionális Vadásznap  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

Gasztro rész-

Szigetredő 

Vadászati kiállítás, 

konferencia – 

Művelődési ház 

szeptember 18. 
1000 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Autómentes nap 

Autómentes nap 

szervezése óvodák, 

iskolák, cégek, rendőrség 

és a Tinódi Ház 

szervezésében 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Az intézményekben 

zajlanak a 

programok 

szeptember 22. 
4000 

fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák, gazdasági 

térsaságok meghívása, a  

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Kiállítás 

Kultúrházak éjjel-nappal 

rendezvény hez 

kapcsolódó kiállítás  

Tinódi Ház 

Majoros 

Galériájában és az 

Előtérben 

szeptember 23. 50 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 



 

 Őszi fesztivál 

Dőry lecsófesztivál a JAM 

csarnokban civil 

szervezetek szervezésében 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

JAM csarnok szeptember 25. 
300 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Előadóest 

Makoveczre emlékezünk 

halálának 10. évfordulója 

alkalmából 

Tinódi Ház 

Majoros 

Galériájában 

szeptember 27. 100 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 

Színházi előadás 

 

 

 

 

 

 

Kultúrházak éjjel-

nappal 

  

Hagyományosan Operett 

előadással indítjuk a 

színházi évadot 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

országos 

rendezvénysorozathoz 

való csatlakozás 

Tinódi Ház 

színházterme 

 

 

 

 

 

 

Tinódi Ház 

szeptember vége 

(egyeztetés alatt 

 

 

 

 

 

 

szeptember 

hónapban 

(időpont 

egyeztetés alatt)) 

400 fő 

 

 

 

 

 

 

 

200 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 

 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, a 

programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 
Újdombóvári Őszi 

fesztivál 

A hagyományosan 

megrendezésre kerülő őszi 

szüreti fesztivál 

a József Attila Általános 

Iskola Dombóvár Városa 

és a Tinódi Ház közös 

szervezésében  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Újdombóvár 
október 2. 

10 órában 

1000 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 



 

 Kiálítások 

A Magyar Festészet napja 

alkalmából Bükösdi 

Gábor festmény kiállítás  

Természettudományi 

Múzeum Jégkorszak című 

kiállítása szervezése 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház 

Előterében és a 

Majoros 

Galériában 

október 18. 

október 28 

(egyeztetés alatt) 

2 órában 

50  

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Színházi előadások  

Felnőtt és 

gyermekszínházi 

előadások szervezése  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház 

színháztremében 

október hónapban 

(egyeztetés alatt) 

400és 

700 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 

Borünnep, 

táncbemutatók, 

koncert 

A Márton napi ünnepkör 

kapcsán programok 

szervezése a Német 

Nemzetiségi 

Önkormányzat 

szervezésében 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház előtti 

rendezvény téren és 

a színházteremben 

november 11-13. 

 
500 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Emlékest Varga Géza 75 éves lenne 
Tinódi ház 

pinceszínház 
november 19. 100 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

 Városi szilveszter 

Városi szilveszteri futás, 

gyermek tűzijáték 

szervezése 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

Tinódi Ház előtti 

rendezvény téren 
december 31. 

1500 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 



 

bevonásával 

 

hirdetése 

3. 

AZ EGÉSZ ÉLETRE 

KITERJEDŐ 

TANULÁS 

FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

„Útikalauz” 

Ismereterjesztő 

előadás 

Juhász Balázs 

fotográfus, előadása 

Indáról a 

 helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház 

pinceszínházában 

június 

(egyeztetés alatt) 

70 fő 

 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

„Lélekfrissítő” 

Ismeretejesztő 

előadás 

Lélekfrissítő” előadás: Dr. 

Kádár Annamária – 

Érzelmi intelligencia 

fejlesztése felnőtt- és 

gyermekkorban 

szervezése 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház 

pinceszínházában 

november 

(egyeztetés alatt) 
70 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 



 

Ismeretterjesztő 

előadás, influenzer 

találkozó 

 youtuber, újságíró, 

vlogger elsősorban fiatal 

korosztály számára 

szervezett előadás 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Ház 

pinceszínházában 

október 

(egyeztetés alatt) 
70 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

„Lélekfrissítő” 

sorozat 

Ismeretterjesztő 

előadás 

 

Almási Kitty pszichológus 

„Ki vagy Te” című könyv 

bemutatója, előadással 

egybekötve szervezése  

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Művelődési 

Ház  

pinceszínház 

szeptember 

(egyeztetés alatt) 
100 fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák pedagógusai 

meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

„Útikalauz” 

Ismereterjesztő 

előadás 

A „Hazajárók” 

meghívása, előadás 

tartása 

helyi és kistérségi 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

Tinódi Művelődési 

Ház  

pinceszínház 

szeptember 

(egyeztetés alatt 

100 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

„Lélekfrissítő” 

sorozat 

Ismeretterjesztő 

előadás 

 

Dr. Berecki Enikő 

generációs szakértő 

előadóestje 

helyi és kistérségi 

Tinódi Művelődési 

Ház  

pinceszínház 

október 

(egyeztetés alatt) 

100 

fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 



 

kulturális közösség 

bevonásával 

 

hirdetése 

„Lélekfrissítő” 

sorozat 

Ismeretterjesztő 

előadás 

Dr. Pécsi Rita 

gyermekpszichológussal 

 

Tinódi Művelődési 

Ház  

pinceszínház 

november 
100 

fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák pedagógusai 

meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

4.A 

HAGYOMÁNYOS 

KÖZÖSSÉGI 

KULTURÁLIS 

ÉRTÉKEK 

ÁTÖRÖKÍTÉSE 

FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

Kézműves 

foglakozás 

A Húsvéti ünnepkörhöz 

kapcsolódóan a 

hagyományokra építő 

kézműves foglakozás 

Tinódi Ház 

Szépteremtő kaláka 

kézműves 

foglakoztatója 

április 1. 

4 órában 
100 fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Gyermek tábor 

Szépteremtő Kaláka 

napközis, kézműves 

hagyományokra épülő 

tábora 

a helyi óvodák, iskolák 

bevonásával 

Tinódi Ház 

Szépteremtő 

Kaláka kézműves 

foglakoztatójában 

június 15-19/  

július 6-10 

(egyeztetés alatt) 

25 

fő 

Az érintett helyi iskolák, 

óvodák meghívása 

program 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

Augusztus 20  

Államalapítás és az 

új kenyér ünnepe 

Városi ünnepség a 

kertvárosi Szent István 

templomnál és a Szent 

László téren 

a Tinódi Ház 

szervezésében 

helyi kulturális közösség 

bevonásával 

 

Kertváros augusztus 20. 300 fő 

A lakosság meghívása a 

művelődési ház által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése 

5. 

AZ AMATŐR 

ALKOTÓ- ÉS 

ELŐADÓ-

MŰVÉSZETI 

Kapos Táncegyüttes 

ifjúsági és 

utánpótlás 

csoportjai 

A magyar néptánc kincs 

minél szélesebb körű 

megismertetése, 

megszerettetése, 

táncművészeti képzés, 

utánpótlás nevelés, 

Tinódi Ház 

próbaterme 

Hetente két 

alkalommal, 

alkalmanként 1, 

illetve 1,5 órás 

foglalkozás 

16+24 

fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti 



 

TEVÉKENYSÉG 

FELTÉTELEINEK 

BIZTOSÍTÁSA 

 

színpadi fellépések, 

közösségi tevékenység 

formájában 

vezető részvételével 

folyamatos egyeztető 

csoportvezetői 

megbeszélés megtartása. 

 

NITA DANCE hip-

hop táncstúdió 

táncoktatása 3 

csoportban  

A hip-hop, mint modern 

tánc stílus megismertetése 

és megszerettetése 

táncművészeti képzés, 

utánpótlás nevelés, 

színpadi fellépések, 

közösségi tevékenység 

formájában 

Tinódi Ház 

próbaterme 

Hetente két 

alkalommal, 

alkalmanként 1, 

illetve 1,5 órás 

foglalkozás 

56 fő 

A lakosság meghívása a 

művészeti csoport által 

szervezett eseményekre, 

a programok 

médiafelületeken történő 

hirdetése. A művészeti 

vezető részvételével 

folyamatos egyeztető 

csoportvezetői 

megbeszélés megtartása. 
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PROGRAMSOROLÓ TERVEZET 

ÁPRILIS 

Április 16.    Holokauszt áldozatainak emléknapja – előadás: „152 

lépés Auschwitz felé (monodráma, 1.5 órás) – iskolásoknak + külsősöknek 

Április 22.  19.00  Dumaszínház – Aranyosi Péter és Badár Sándor közös 

estje 

Április 24.  10.30  Gyerekkoncert – Tompeti Show (SZT, Kriszt Ákos) 

  

 

 

MÁJUS 

Május 1.    Majális: Buzánszky pályaavató (Hemibe) + Szakmák 

napja 

Május 7.  8.00-16.00 WSO (Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Találkozó) 

Május 12./13./18./19./26./27. 19.00 Dumaszínház 

Május 24.     Pünkösd hétfő – Kapos táncegyüttes táncház/ 

Szépteremtő Kaláka kézműves/Németek Nemzetiségi Önkormányzat 

Május 26.    Kihívás napja (Országoshoz csatlakozni – Sport bizottság, 

sport egyesületek)     

Május 30.    Gyereknap (Műv.ház körül) 

Május 30.    Hősök napja (Önkormányzat, Múzeum) 

Május/Szept.    „Hat este, hat vers” – Markovits Magdolna előadás  

 

JÚNIUS 

Június  4.    Nemzeti összetartozás napja 

Június 6./október 19.00  Színház: Magyarock Dalszínház – Legénybúcsú 

Június 22.    Múzeumok éjszakája (Múzeum) 

Június     Újdombóvári bombázás áldozatairól – megemlékezés 

(Múzeum) 

Június/október   „Hat este, hat vers” – Markovits Magdolna előadás  
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JÚLIUS 

Július 24.  19.00  Republic koncert (Vásártér) 

Július 25.    Anna-napi búcsú (Szőlőhegy) 

 

AUGUSZTUS 

augusztus 19.    Városi Gála (Művház SZT) 

19.00  Apostol koncert: „50+1” (Kertváros) 

Augusztus 20.    Államalapítás és az Újkenyér ünnepe (Kertváros) 

     Harangláb megszentelés 

Augusztus 26-27./27-28.   18.00 Magyar Fotográfia Napja – Kiállításmegnyitók:  

1. Trokán Nóra (aula) 

2. Makovecz Imre (Galéria) 

 

SZEPTEMBER 

Szeptember 11.   Vasutasnap 

Szeptember 18.   Vadásznap: gasztro rész (Szigeterdő) 

              konferencia (műv.ház SZT) 

Szeptember 22.   Autómentes nap 

Szeptember 23.   Kiállítás megnyitó – Kultúrházak é.-n. kapcsán (műv. 

ház Előtér) 

Szeptember 25.   Dőry lecsófesztivál (JAM – mindig szept. utolsó 

hétvégéje) 

Szeptember 27.   Makovecz emlékest kiállításnak záró programja – 

Halálának 10. évfordulója alkalmából előadás/filmvetítés 

Szeptember     Kultúrházak éjjel-nappal (3 napos országos 

rendezvénysorozat)  

     - kiállítás (előtér) 

     - csoportjainkkal program 

     - rajzpályázat 

     - koncert/előadás 

Szeptember   Csecsemőszínház – Vaskakas Bábszínház (Győr) / Bóbita 

Bábszínház (Pécs) 
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Szeptember    „Lélekfrissítő” előadóest: Vida Ágnes babapszichológus 

– „Anyapszichológia”/ „Babapszichológia” 

Szeptember  19.00  Dumaszínház 

Szeptember  19.00  Színházi (operett): Sensum Arts (Kalocsai Színház – 

megvenni) / Pesti Művészszínház – Lili bárónő (terembér) / Pódium Színház 

 

OKTÓBER 

Október 1.    Zene világnapja – koncert (SZT) - Pannon 

Filharmonikusok komolyzenei koncertje  

Október 1.    Idősek világnapja – előadás (Művház SZT)  

Október 2. Újdombóvári Őszi fesztivál 

Október 6.     Aradi vértanúk napja 

Október 9.    Horgászexpo 

Október 11-17.    Székely hét 

Október 16.    Elszármazottak találkozója (Balipap Zsuzsa – Művház 

pincesz.) 

Október 18.  18.00  Magyar festészet napja – kiállítás megnyitó – Bükösdi 

Gábor (Előtér) 

Október 22.  18.00  Kiállítás megnyitó – Varga Géza F. grafikáiból 

(Galériába) 

Október 21.    Kispolgárok parkja  

Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról 

Október  18.00  „Lélekfrissítő” előadás: Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió 

vezető szerkesztője – gyermeknevelés kérdéseiről 

Október  19.00  Színház: Veres1 Színház – Peter Shaffer: Rövidzárlat 

(Black Comedy – bohózat 1 részben) / Neil Simon: Pletykafészek (bohózat 2 részben)/Tóték 

(tragikomédia 2 részben) 

Október  10.00/14.00 Gyermekszínházi bérletes – FOGI Színháza – 

Hamupipőke 

Október  19.00  Dumaszínház 

Október  17.30-19.00 „Influencer találkozó” – Találkozz kedvenceiddel! 

Lányoknak:  
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Polla (@kp.polly) 

- magyar youtuber, vlogger, közösségi médiában aktív social influencer 

- 3. legkövetettebb az Instagrammon  

- Az alábbi márkákkal dolgozott össze:  

OTP, Libresse, OXO Bubble Tea, Pöttyös, Microsoft, Foreo, LifeTilt, Lego, Auchan, 

Tesco, H&M, Media Markt, SinSay, Catrise 

 

Fiúknak:  

TheVR  

- magyar Youtuber, a közösségi médiában aktív social influencer 

- 7. legnézettebb a youtubon 

- technikai eszközök tesztelése, bemutatása (játékok, telefonok, okos 

eszközök) 

SAS Budapest Akadémia (SAS = Sportolók Alternatív Sikereiért) 

- bemutatkozni, Mo. első Gamer Középiskolája 

- Szakok: rendes gimnázium aktív sportolóknak 

        gamer szak (Diploma – doktori cím szerezhető) 

        programozó szak (Diploma – doktori cím szerezhető) 

   

    

NOVEMBER 

November 3.     Szociális munka napja 

November 4.     Nemzeti gyásznap - megemlékezés 

November 11.    Márton-nap (Óvodások – Színházterem) 

November 13. Márton-napi Városi borünnep (Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Kertbarátok)  

November 19.    Varga Géza emlékest (Kiállítás zárónapján) 

     Tavaly volt a 70. évforduló és nem tudtuk megtartani  

November 20-28.   Európai Hulladékcsökkentési Hét  

November 28.  18.00  Kiállítás megnyitó – Adventi kiállítás – Stekly Zsuzsa – 

tűzzománc 

(Majoros)  

November 28.    Advent 1. vasárnapja  
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November   10.00/14.00  Gyermekszínház bérletes: Bóbita Bábszínház – 

Holleanyó 

November Színházi előadás – Pesti Művészszínház – Imádok 

férjhez menni (vígjáték) 

November  18.00  „Lélekfrissítő” előadás: Dr. Kádár Annamária – Érzelmi 

intelligencia fejlesztése felnőtt- és gyermekkorban 

Október  19.00  Dumaszínház 

 

DECEMBER 

December 5.    Advent 2. vasárnapja  

Városjáró Mikulás 

December 6.   Városi Mikulás  

December 12.   Advent 3. vasárnapja  

December 19.   Advent 4. vasárnapja  

December 31.    Szilveszteri futás 

December   Idősek karácsonya  

December    Nemzetiségek napja – díjátadás (SZT) 

December Szívklub karácsonyi záró rendezvénye (pinceszínház) 

December    Karácsonyváró családi délután (művház + könyvtár) 

December   NDC Gála (SZT) 

December   „Művelődés történeti” előadás – Takaró Mihály 

December   Színházi előadás – Kaposvári Roxínház 

December   Nagykoncert: Dés/Tóth Vera és a Budapest Jazz 

Orchestra (SZT) 

December    Belvárosi Iskola karácsonyi hangversenye 

December   Kapos Kórus karácsonyi hangversenye 

 

Színházbérlet felnőtteknek (3 előadás) 2021/2022 – Csiky Gergely Színházzal 

Filharmónia 2021/2022 - Zenei Ifjúsági bérlet  

PTE hangverseny 2021/2022 – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar  

Zeneművészeti Intézet kamarakoncert-sorozat ingyenes koncertjei  

Szépteremtő Kaláka kézműves foglalkozások 

Civil szervezetek 3-3-3 pályázatos előadása   



 

67 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Január „Művelődés történeti” előadássorozat (3 

előadás) 

Szeptember „Lélekfrissítő” előadássorozat (3 

előadás) 

Február „Úti kalauz” előadás (3 előadás) Október „Lélekfrissítő” előadássorozat 

Március „Úti kalauz” előadás 

„Influencer találkozó” (Youtuberek, 

vloggerekkel, TikTok stb.) 

November „Lélekfrissítő” előadássorozat 

„Influencer találkozó” (Youtuberek, 

vloggerekkel, TikTok stb.) 

Április „Úti kalauz” előadás 

Egészség hét 

December „Művelődés történeti” előadássorozat 

Május „Művelődés történeti” előadássorozat 

Népművészet Hete  
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Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény 
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7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 
Virágné Bán Emma 

 
 

A készítés dátuma: 
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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Földi István Könyvtár nyilvános könyvtárként az információs esélyegyenlőség és 

demokrácia helye. Szolgáltatásaival, sokszínű programjaival, helytörténeti gyűjteményének 

bemutatásával hozzájárul városa sajátos arculatához. Kapcsolatot tart a város kulturális, 

oktatási intézményeivel, civil szervezeteivel, a fenntartó önkormányzattal. Helyi és országos 

programok részese.  

A könyvtár küldetése, hogy korlátozás nélkül biztosítsa mindenki számára a magyar és az 

egyetemes kultúra kincseihez, az információhoz és a dokumentumokhoz való szabad 

hozzáférést. A tudásalapú társadalom alapintézményeként, kulturális közösségi térként 

működjön, járuljon hozzá az emberek egész életen át tartó tanulásához, a digitális írástudás 

fejlesztéséhez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

Küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, korszerű szolgáltatásaival, jól 

felkészült szakembereivel és technikai felszereltségével valósítja meg.  

A könyvtár 2020-ra tervezett feladatait, tervei, elképzeléseit jelentős mértékben 

megváltoztatta 2020. márciustól a Covid-19 világjárvány okozta hatások. 

A 2021-re tervezett feladatokat nagymértékben meghatározza majd a világjárvány alakulása.  

Szervezeti változás: a könyvtár, a művelődési ház, a helytörténeti gyűjtemény integrációját 

követően az intézmény neve 2021. január 1-től, Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény, rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 7200 

Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

telephelye: Földi István Könyvtár 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

a Földi István Könyvtár fő feladatai: 

▪ a gyűjtemény és a szolgáltatások a település igényei szerinti alakítása; 

▪ tervszerű állománygyarapítás, könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-

k, periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása, 

▪ a könyvtárhasználók körének bővítése, 

▪ a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódás 

segítése,  

▪ az olvasás, az olvasási kultúra támogatása, 

▪ közhasznú információk gyűjtése és szolgáltatása,  

▪ helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése; a város és környéke 

természeti értékeinek, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi 

kutatásainak bemutatása, melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos 

kutatások megvalósulását, eredményeinek terjesztését, 

▪ az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításának támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő 

személyek segítése, 
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▪ kulturális, közösségi rendezvények szervezése gyermekeknek és felnőtteknek,  

▪ író-olvasó találkozók, előadások, kulturális, közösségi rendezvények szervezése, 

▪ a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének 

bővítése, rendeltetésszerű könyvtárhasználatra történő nevelése foglalkozásaival, 

rendezvényeivel, 

▪ könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel, az internet-terem igénybevételével 

kapcsolatos felmérések, elemzések készítése a szolgáltatások fejlesztéséhez, 

▪ más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak közvetítése, 

▪ helyi és országos programokon való részvétel, 

▪ könyvtári statisztika elkészítése, 

▪ a digitális kultúra közvetítése, 

▪ könyvtárközi kölcsönzés az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszer) 

keresztül, 

▪ szakmai kapcsolatok kiépítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása a 

város oktatási intézményeivel, a civil szervezetekkel és a fenntartó 

önkormányzattal, 

 

A könyvtár szolgáltatásai: 

▪ a könyvtár látogatása, 

▪ az állományfeltáró eszközök használata, 

▪ tájékoztatás a könyvtár dokumentumállományáról, 

▪ közhasznú információszolgáltatás, 

▪ kölcsönzés (könyv, időszaki kiadvány (újság, folyóirat) AV-dokumentum, 

elektronikus dokumentum, 

▪ helybenhasználat (olvasóterem, időszaki kiadvány: újság, folyóirat) 

információszolgáltatás, 

▪ irodalomkutatás, témafigyelés,  

▪ könyvtárközi kölcsönzés, 

▪ elektronikus katalógus (OPAC), 

▪ rendezvény, kiállítás szervezése, 

▪ író-olvasótalálkozó, előadás, 

▪ könyvtári óra, könyvtárhasználati foglalkozás, 

▪ számítógép-használat, internethasználat, WiFi, 

▪ fénymásolás, fekete-fehér és színes nyomtatás (A3-ig), szkennelés,  

▪ a könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a 

könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött, 

▪ szövegszerkesztés, táblázatkezelés, weboldalak látogatása, elektronikus levelezés, 

letöltés adathordozóra, fülhallgató, webkamera használata, 
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Erősségek Gyengeségek  
● nagy óraszámú nyitva tartás 

● gazdag, tervszerű gyarapítás, jól 

felépített állomány 

● sokféle dokumentumtípus 

● folyóiratok 

● könyvtárközi kölcsönzés 

● elektronikus katalógus 

● akadálymentes épület 

● központi elhelyezkedés 

● családi programok 

● kapcsolódás a város kulturális 

életéhez 

● olvasásnépszerűsítő programok 

● kiállítások, rendezvények szervezése 

● felhasználók szükségleteire és 

igényeire alapozott szolgáltatások 

● használó és partnerközpontúság 

● sokoldalú, kreatív, jól képzett 

munkatársak, jó a munkamorál 

● a munkatársak nagyon fontosnak 

tartják a belső környezet gondozását; 

összességében kielégítő a berendezés 

és a bútorzat. 

● gyermekrészlegen nagy 

programkínálat; jó kapcsolat az 

óvodákkal és az általános iskolákkal 

● rendszeres megbeszélések 

● ingyenes beiratkozás évente min. 

egyszer 

● harmonikus kapcsolat a fenntartóval 

● elégedettségmérések 

● rendezvények ingyenesek 

● integrált könyvtári rendszer 

használata 

● wifi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● helyismereti állomány nehézkes 

hozzáférhetősége, helyhiány 

● közösségi portál(ok) alacsony szintű 

kihasználása 

● honlap tartalommal való feltöltési 

gyakorisága csekély 

● kevés reklám/hirdetési felület 

● bútorzat állapota vegyes (régi /új) 

● légkondicionálás a rendszer hibája 

miatt nem megoldott (egész épület) 

● világítás nem elegendő (nem 

megfelelő tervezés…) 

● marketing, forrásszerző képesség 

hiánya 
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Lehetőségek Veszélyek  
● helyismereti adatbázis építése  

● helyismereti gyűjtemény teljes körű 

feltárása a TextLib integrált 

rendszerben 

● közönségkapcsolatok erősítése 

● együttműködés más intézményekkel, 

szervezetekkel 

● reklám 

● humánerőforrás-képzés 

● újabb célcsoportok feltérképezése (pl. 

kamaszok) bevonzása 

● pályázati lehetőségek  

 

● anyagi források szűkülése 

● avuló informatikai berendezések 

● bérhelyzet további romlása (6%-os 

béremelés elmaradása, ) 

● költségvetési támogatás csökkenése 

● fiatalabbak alacsony számban 

vesznek részt a programokon 

● alacsony szakmai létszám 

 

2021-ben az intézmény feladatkörébe tartozik  

-Országos könyvtári programokhoz való csatlakozás 

-Városi rendezvénykehez való csatlakozás 

-2020 novemberében megkezdett állományleltár folytatása. (közel 23 %-a a teljes állomány 

leltározásának megtörtént, a dokumentumok folyamatos kölcsönzése mellett) 

-könyvtári dokumentumok selejtezése 

 

Kiemelt területek, cselekvési terv 

1. Az olvasáskultúra fejlesztése-olvasóvá nevelés 
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Gyermekkönyvtári munka-könyvtárbemutató órák, könyvtárhasználati foglalkozások, 

könyvtári órák, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások 

kapcsolattartás a pedagógusokkal 

 felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2021. december 31. 

 Országos programokhoz való csatlakozás 

felelős: Pánczél Gyöngyvér, Virágné Bán Emma 

határidő: 2021. december 31. 

 Az állomány tervszerű gyarapítása, népszerűsítése, 

 felelős: Kiss Barbara  

határidő: 2021. december 31. 

Tematikus válogatások,  

A Covid-19 vírus okozta intézményi látogatási tilalom idejére vonatkozó, kialakított 

kölcsönzési, szolgáltatási rend esetleges alakítása, a felmerülő igényekhez. 

felelős: Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2021. december 31. 

Olvasói igények figyelembevétele az állomány gyarapításánál 

felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2021. december 31. 

 

2. helyi értékek gyűjtése, elérhetővé tétele 

Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése; a város és környéke természeti 

értékeinek, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi kutatásainak 

bemutatása, melyek kiemelten segítik a helytörténeti és tudományos kutatások 

megvalósulását, eredményeinek terjesztését; 

Dombopédia adatbázis építése a könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist is. A 

DomboPedia  célja, hogy a Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, 

tudományos, kulturális célokra használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, 

rendszerezze és egyforma eséllyel hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára. Az 

adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár 

munkatársai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról. 

Jelenleg aprónyomtatványból 271 db, fotó/képeslapból 2166 db, jeles személyről 380 

db, köztéri alkotásról 64 db nyilvános besorolású az adatbázisban 

 felelős: Kiss Barbara 

határidő: 2021. december 31. 

 Helyi szerzők bemutatása (könyvbemutatók, elődadások) 

 felelős: Pánczél Gyöngyvér, Kiss Barbara 

határidő: 2021. december 31. 

 

3. Az információhoz való hozzáférés biztosítása az esélyegyenlőség jegyében 

Akadálymentes honlap ( a könyvtári honlap jelenleg elavult , fejleszteni.) 

 felelős: Virágné Bán Emma,  

határidő: 2020. december 31. 

 A könyvtár szociális szerepének növelése 

 Elektronikus ügyintézés segítése 

Közhasznú információszolgáltatás, digitális közigazgatás szolgáltatásaihoz való 

hozzáférés segítése 

felelős: Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2020. december 31. 
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Az Országos Dokumentumellátó Rendszer szolgáltatásain keresztül, az állományban 

nem található műveket a közös katalóguson keresztül könyvtárközi kölcsönzésben 

hozatja meg a könyvtár.  

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2020. december 31. 

 

4. Az egész életen át tartó tanulás, a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításának támogatása, a szervezett oktatásban, az önképzésben résztvevő személyek 

segítése 

 A digitális műveltség, a digitális írástudás megszerzésének segítése 

 felelős: Pánczél Gyöngyvér  

határidő: 2021. december 31. 

 

A város és a környékbeli települések óvodáival, általános- és középiskoláival 

rendszeresek a könyv és könyvtárhasználati foglalkozások, könyvtárbemutató 

foglalkozások, vetélkedők. Részvétel a köznevelésben, az iskolások kompetencia és 

készségfejlesztő tanulását támogató programok, szolgáltatások 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2021. december 31. 

 

5. A szabadidő hasznos eltöltésének támogatása 

Közösségi terek bővítése megkezdődött - Baba Mama klub, Kerekítő, Diafilm klub, 

Dombó Kocka Társasjáték klub  

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika, Pánczél Gyöngyvér 

határidő: 2021. december 31. 

Kézműves foglalkozások könyvajánlókkal, jeles ünnepekhez kapcsolódóan 

felelős: Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2021. december 31. 

 

6. Intézményi együttműködés 

Szakmai együttműködő partnerek Dombóvár Város Önkormányzata, Tinódi 

Művelődési Ház, a Fekete István Múzeum, Dombóvári Városszépítő Egyesület. 

Kapcsolat erősítése a szakmai és külső partnerekkel.  

Partnerlista folyamatos felülvizsgálata, egyeztetés a munkatársakkal, évente legalább 

két alkalommal 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2021. december 31. 

 

7. Megkezdett minőségirányítási szemlélet kialakításának folytatása 

Az elmúlt időszakban megkezdődött a könyvtári minőségirányítási rendszer 

kialakítása. Az alacsony szakmai dolgozói létszám, a munkatársak távozása, új 

dolgozók érkezése valamelyest lassította a folyamatot, mondhatni leállította azt. 

Elkészültek a könyvtári munkafolyamatokat bemutató dokumentumok. Használói 

igények, elégedettségi elemzések készültek.  

Munkaköri leírások felülvizsgálata 

Küldetésnyilatkozat felülvizsgálata 

Használói igények, elégedettségi vizsgálatok mérése. 

 felelős: Virágné Bán Emma, Nagyné Ujhelyi Mónika 

határidő: 2021. december 31. 
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8. Munkatársak képzése 

 2 kolléga is minőségirányítási képzésen vett részt több hónapon keresztül. 

 Belső képzések, szakmai napok (online képzéseken való részvétel, pl. Digitális 

térségfejlesztési referens képzés jelenleg is zajlik) 

 Munkatársak tájékoztatása 

felelős: Virágné Bán Emma 

határidő: 2021. december 31. 

 

9. Beszámolók, statisztikák elkészítése 

 Minden munkaterület beszámolója az előző évről- mutatók, számok 

felelős: Kiss Barbara, Nagyné Ujhelyi Mónika, Pánczél Gyöngyvér, Virágné Bán 

Emma 

határidő: február 15. 

  
 

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: 

 

  
  
  

2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 

Összlétszám (teljes munkaidőre átszámítva) 
összlétszám (fő) 

7 6,5 

Ebből vezető vagy magasabb vezető (teljes munkaidőre átszámítva) 1 1 

Könyvtári 

/múzeológus 

szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros  
szakképesítéssel 

összesen 3 3 

átszámítva teljes munkaidőre 3 3 

Középfokú szakk. 

(kvtár asszisztens, 

adatrögzítő-OKJ) 

összesen 1 1 

átszámítva teljes munkaidőre 1 1 

Egyéb felsőfokú 
összesen  1 1 

átszámítva teljes munkaidőre  1 1 

Mindösszesen könyvtári/ szakmai 

munkakörben 

összesen 5 5 

átszámítva teljes munkaidőre  5 5 

Egyéb 

alkalmazott 

Egyéb alkalmazott 

felsőfokú 

összesen  0 0 

átszámítva teljes munkaidőre  0 0 

Egyéb alkalmazott 

középfokú 

összesen  0 0 

átszámítva teljes munkaidőre 0 0 
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Mindösszesen egyéb alkalmazott 
összesen 0,5 0,5 

átszámítva teljes munkaidőre  

  
0,5 0,5 

Összes létszám (fő):  7 5,5 

Közfoglalkoztatottak száma (fő)  4 4 

A 2021. évben tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 

módosításainak ismertetése. 

 

• Szervezeti változás: 2020. második felében Dombóvár Város Önkormányzata azt a 

döntést készítette elő és hozta (104/2020. XII. 4. határozat) közművelődési 

feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozásáról 2021. január 

elsejétől a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény átszervezéséről 

(www.dombovar.hu), amely a könyvtár, a művelődési ház, a helytörténeti gyűjtemény 

integrációját eredményezi. Az integrált intézmény neve: Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, rövidített neve: Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

• A könyvtár dolgozói létszáma 2021. január 1-jén 5 fő szakmai, melyből 5 fő 

könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, (1 fő egyetemi, 2 fő főiskolai, 2 fő középfokú) 

valamint 1 fő részmunkaidős (4 óra) technikai, valamint ügyviteli feladatokat ellátó 

dolgozó.  

• Részvétel a közfoglalkoztatásban (min. 4 fő) 

A könyvtár közfoglalkoztatott munkatársakkal látja el szolgáltatásainak egy részét, 

mint például raktárosi feladatok, internet és számítógépes szolgáltatások, 

portaszolgálat. Fő feladataik közé tartozik a visszavett könyvek megfelelő helyre, 

jelzet és téma szerint való visszasorolása, a sérült példányok javítása vagy átadása 

selejtezésre, valamint az új könyvek jelzetelése és rendezése is. A régebbi folyóiratok 

folyamatos cserélése az aktuálisakra. Feladataik közé tartozik továbbá a 

rendezvényeken, kézműves foglalkozásokon való részvétel, az előkészületi munkában 

való közreműködés. Mindezek mellett adminisztratív jellegű munkákat is végeznek, 

mint például borítékolás, pecsételés, levélcímzés, adatrögzítés, gépelés, kérdőívezés, 

fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, iratmegsemmisítés, dokumentumok 

összeválogatása stb. 1 fő a Dombopedia oldal feltöltését végzi. A helytörténeti 

gyűjteményben a gyűjteményi munkában vesznek részt, úgy mint kiállítások, 

kézműves foglalkozások szervezése, pakolás, adminisztráció, portaszolgálat 

▪ Közösségi szolgálat (50 óra)  

 
 

I. SZAKMAI MŰKÖDÉS: 

 

Nyitvatartás  

 

Nyitvatartás a (központi) könyvtárban 

 

 
Mutatók 2020. évi tény 2021. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 
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Heti nyitvatartási órák száma  
(a központi könyvtárban) (óra)  

39 39 0 

Hétvégi (szombat, vasárnap)  
nyitvatartás hetente összesen (óra) 

3 3 0 

Heti 16 óra utáni nyitvatartás összesen 

(óra) 
8 8 0 

Nyári zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- - - 

Téli zárvatartási idő  
Munkanapok száma:  

- - - 

Nyitvatartási napok egy átlagos héten 5 5 - 

Nyitvatartási napok száma a tárgyévben: 52 ? 0 

 

 

Olvasói és dolgozói számítógépek (db) 

 

Olvasói számítógépek száma helyben 

használatra 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Katalógus (csak az IKR/OPAC érhető el) 
2 2 - 

Olvasói munkaállomás  1 1  - 

Dolgozói munkaállomás 8 8 - 

Összesen 11 11 - 

 

II. Gyűjtemény 

Gyűjteményfejlesztés  

 

 

Mutatók 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Gyarapításra fordított összeg (bruttó ezer Ft)  3847,64 4500 14,5 

- ebből folyóirat (bruttó ezer Ft) 957,97 950 1 

- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (bruttó 

ezer Ft) 
6,6 10 34 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
380 450 15,5 
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Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db ) 
24 200 88 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma (db) 
- - - 

Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) 
1 20 95 

A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen (db) 
1733 1800 3,7 

A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma  3041 2500 18 

 

 

▪ az állománygyarapítást a feldolgozó könyvtáros a gyűjtőköri szabályzatban 

meghatározott elvek szerint végzi. Az intézmény költségvetése körülbelül 1000-

1500 db dokumentum beszerzését teszi lehetővé évente.  

▪ Az állomány bővítésének főbb forrásai tehát: az intézményi költségvetés, (kb. 1,8-2 

millió Ft, kb. 150-200 e. Ft/hó) az érdekeltségnövelő támogatás, pályázatokon nyert 

támogatások, ajándékozás. Könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok, CD-k, DVD-k, 

periodikák állományba vétele, formai és tartalmi feltárása. 2021-ben ismét 

szerződést kívánunk kötni a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel. Reményeink szerint 

folytatódik a Márai-Program. Könyvtárunk továbbra is törekszik a fent sorolt 

lehetőségek kihasználására. A megrendeléseknél figyelembe vesszük a kiadói 

kedvezményeket, az olvasók igényeit. Az emelkedő dokumentum árak, széles 

kínálat nagy felelősséget követel az állománygyarapítás során. 

▪ Az állomány feldolgozása a Textlib integrált könyvtári rendszerben történik. Az 

adatbázisban történő dokumentum feltárás lehetővé teszi a dokumentumok távoli 

elérését a könyvtár honlapján keresztül.  

▪ Helyismereti gyűjtemény építése a gyűjtőköri szabályzatban foglaltak szerint.  

 
 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
1205 1800 33 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama percben kifejezve)  7 7  - 

Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban 

kifejezve (átlagosan) 
4 4  



 

79 
 
 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok 

száma a gyűjtemény egészének %-ában) 
94 95 1 

 

 

A könyvtár által használt integrált könyvtári rendszer megnevezése: Textlib 
Beszerzés éve: 2002. 
Az IKR folyamatos frissítése biztosított lesz 2021-ben:  igen/nem 

 

 

Állományvédelem 

 

Mutatók 2020. évi tény 2021. évi terv 

változás %-

ban előző 

évhez  
képest 

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 
175 175 0 

Muzeális dokumentumok száma 0 0 0 

Restaurált muzeális dokumentumok száma 
0 0 0 

Az állományvédelmi célból digitalizált és a 

konvertált dokumentumok száma 0 50 - 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 
0 0 0 

 

 

 

III. Használati mutatók 

 

Könyvtárhasználat  

Könyvtárhasználat  
2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Beiratkozott olvasók száma (fő) 1587 1960 19 

A könyvtári látogatások száma (db)   20301 23 210 12,5 

Ebből csoportok (db) 52 60 13,33 
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Felnőtt könyvtári feladatok. Olvasószolgálat. 

▪ író-olvasó találkozók, előadások, bemutatók és egyéb rendezvények szervezése, 

előkészítése.  

▪ könyvtárhasználattal, olvasói igényekkel kapcsolatos felmérések, elemzések készítése 

a szolgáltatások fejlesztéséhez. (terv: 16 éven aluliak olvasási szokásainak vizsgálata) 

▪ integrált könyvtári rendszer (Textlib) fejlesztéseinek figyelemmel kísérése, (pl. 

leltárfunkció, újdonságok) működtetés felügyelete (kapcsolattartás a könyvtár 

informatikusával), beállítások felügyelete (pl. ünnepek) Folyamatos. 

▪ szakmai kapcsolatok építése, bővítése és ápolása, célok és feladatok összehangolása 

más közművelődési, közgyűjteményi illetve oktatási-nevelési intézményekkel. 

Folyamatos.  

▪ a magyar és világirodalom klasszikusainak évfordulóira, életművére 

megemlékezésekkel, programokkal felhívni a könyvtárhasználók és a helyi társadalom 

figyelmét.  

▪ a könyvtár szolgáltatásairól, aktuális programjairól, az olvasás és a könyvtárhasználat 

népszerűsítését szolgáló, helyismereti és közérdekű információk közzététele 

(személyes vagy telefonos tájékoztatás formájában, illetve a könyvtár honlapján a 

helyi médiában, közösségi oldalakon. Továbbá a könyvtári honlap rendszeres 

karbantartása (szükség esetén kapcsolattartás a könyvtár informatikusával), tartalmak 

frissítése. Folyamatos. 

▪ olvasó- és közönségszervezés, az ehhez kapcsolódó pr-anyagok (szórólapok, plakátok) 

elkészítése, eljuttatása a célközönséghez ill. azok kihelyezése. 

▪ könyvtári statisztika elkészítése.  

▪ szakmai beszámolók:  

Gyermekkönyvtári feladatok 

A gyermekkönyvtári munka továbbra is kiemelt könyvtári terület. 

▪ 1-3 éves korcsoportnak ölbeli játékok, zenés, dalos mondókás foglalkozások. 

▪ 3-6 éves korosztály számára „Könyvtár mese”, továbbá havonta 1-2 alkalommal 

„Papírszínház” program, bővülő mesekínálattal. 

▪ alsó tagozatban kiemelt jelentősége van a csoportos könyvtárlátogatásnak (Népmese 

napja, könyvtárhasználati óra, könyvtári óra, Mesefa, ünnepváró feladatlapok.).   

▪ a könyvkölcsönzésen és a házi feladat elkészítésén túl, egyre inkább közösségi térként 

is funkcionál a gyermekkönyvtár, 

▪ a 8-14 éves korcsoportnak -„Király ez a könyv(tár) Könyvbirodalom” 

programsorozatot kínáljuk, amelynek népszerűsítése, ifjú olvasók bevonásával, 

önkéntes támogatók segítségével továbbra is kiemelt feladat. „Túl az Óperencián” 

levelezős verseny, 

▪ kézműves foglalkozások, kirándulások szervezése, 

▪ a fenti korcsoportokat célzó foglalkozások számának növelése pályázatok által. 

▪ könyvtári statisztika elkészítése.  

▪ szakmai beszámolók 

Helyismeret 
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▪ a könyvtár kiemelt jelentőséget tulajdonít a helyismereti információk és 

dokumentumok gyűjtésének, mely Dombóvárról megjelent minden típusú 

dokumentum (könyv, periodika stb.) beszerzését és megőrzését jelenti.  

▪ a gyűjtemény célja a helytörténeti anyag megőrzése, a kutatómunka támogatása, a 

helyi közigazgatás, gazdasági tevékenység és az oktatás támogatása és természetesen a 

lokálpatriotizmus kialakítása a város polgáraiban.  

▪ e céloknak megfelelően az intézmény gyűjtőkörébe tartozik: 

o minden olyan dokumentum, amely a város természeti világára, gazdasági, 

kulturális életére, történetére, földrajzára, hagyományaira és egyéb emlékeire 

vonatkozik,  

o a Dombóváron és a városkörnyéken született és a város életében jelentős 

szerepet játszó személyek életével, munkásságával kapcsolatos kiadványok 

o helyi vonatkozású művek kézirata, pl. naplók, levelek, dolgozatok /amelyek 

nem levéltári anyagok/ 

o A könyvtár teljes körűen gyűjti a kiadás helyétől függetlenül az olyan 

nyomdatermékeket, amelyek a városra vonatkoznak, valamint a helyi sajtó 

termékeit, teljességre törekedve gyűjti az országos periodikákban megjelenő 

dombóvári vonatkozású cikkeket. 

o a városról és környékéről készített képeslapokat, térképeket. 

o Dombóvár város önkormányzata képviselőtestületi üléseinek dokumentumait. 

▪ a könyvtár muzeális könyvtári dokumentummal nem rendelkezik. 

▪ Dombopedia adatbázis építése 

 

Dokumentumforgalom  

 

Könyvtárhasználat  
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 18593 ?  

- Ebből kölcsönzött e-dokumentumok 

száma (db) 
-   

Helyben használt dokumentumok (db)    

Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) 
48 50 4 

Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) 
38 50 24 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) 
- - - 

 

 

Online és elektronikus szolgáltatások  

 

Elektronikus szolgáltatások 

 

A távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások fejlesztése. Amennyiben fejlesztése 

tervezett a tárgyévben, kérjük 1-est írjon, ha nem, akkor 0-át.  
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Szolgáltatás 2021-ban tervezett 

(I=1/N=0) 
A fejlesztés részletes leírása 

Honlap I A honlap feltöltése az új szolgáltatásokkal 

OPAC 0 0 

Adatbázisok /hazai vagy 

külföldi adatbázis/ 
0 0 

Referensz szolgáltatás 0 0 

Közösségi oldalak  0 0 

Hírlevél 0 0 

RSS 0 0 

 

Építenek-e saját adatbázist a könyvtárban (pl. helytörténeti):  

Igen/nem: 

Ha igen, akkor milyen témakörben: Helytörténet 
Folytatják a saját adatbázis építését 2021-ben: Igen/ Nem (a megfelelő aláhúzandó) 

 

Digitalizálás  

 

 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Digitalizált dokumentumok száma  0 50 0 

 

 

 

Közzététel helye, módja: 

 

 

A könyvtár szerkeszti a DomboPedia adatbázist. A DomboPedia alapvető célja, hogy a 

Dombóvárra és vonzáskörzetére vonatkozó oktatási, tudományos, kulturális célokra 

használható dokumentumokat összegyűjtse, rendezze, rendszerezze és egyforma eséllyel 

hozzáférhetővé tegyük a nagyközönség számára. 

Az adatbázis folyamatos feltöltéséről, frissítéséről, az adatok javításáról a könyvtár 

munkatársai gondoskodnak, havonta statisztikát szerkesztenek a feltöltött adatokról.  
Képzések, könyvtári programok, kiállítások 

 

Összesítő táblázat 

 
2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
77 170 54,7 
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A könyvtári programokon, képzéseken 

résztvevők száma összesen 6943 4500 36 

A könyvtári képzéseket, tevékenységeket 

támogató helyi kiadványok száma - - - 

Téma szerint 

 2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzések és 

programok száma  

6 25 76 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését 

támogató nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

93 890 89,55 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések és 

programok száma  

1 1 - 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken és 

programokon résztvevők száma 

7 18 61,1 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzések, továbbképzések száma 0 0 0 

A könyvtár által szervezett engedélyezett, 

akkreditált képzéseken, továbbképzéseken 

résztvevők száma 
0 0 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  12 18 33,3 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 240 450 46,6 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvények száma 

összesen  
7 24 70,8 

A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi 

közösségi programok, rendezvényeken 
résztvevők száma 

983 920 6,8 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

száma  3 6 50 

A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások 

látogatóinak száma 4569 2605 75 
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Egyéb témájú programok, képzések száma 2 6 77 

Egyéb témájú programon, képzésen résztvevők 

száma 139 750 81 

Az összes könyvtári képzés, program száma 
   

Célcsoport szerint 

 

*Minden célcsoport csak egyszer számolható a rendezvény fő célja szerint. 

 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzések, programok száma 

0 1  

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést 

erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális képzéseken, programokon 

résztvevők száma 

0 14  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok 

száma 
0 1  

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 
0 30  

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 
3 6 - 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 
23 82 72 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma  
0 0 -  

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma 
0 0 -  

Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma  
43 50 14 
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Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvényeken résztvevők száma 
963 1310 26,5 

Egyéb célcsoportnak szánt képzések száma 31 63 50,7 

Egyéb célcsoportnak szánt képzésen 

résztvevők száma 
0 0 0 

Az összes könyvtári képzés, program 

száma 
1 1 0 

A 2020. évi tervezett tevékenység szöveges ismertetése és értékelése (maximum 1000 karakter). 

 

 

A Földi István Könyvtár 2021. évi programterv 

Kiemelt programok, rendezvények  

▪ Internet Fiesta (március) 

▪ Költészet Napja (április) 

▪ Ünnepi Könyvhét (június) 

▪ Népmese Napja (szeptember 30.) 

▪ Országos Könyvtári Napok (október) 

március 

- Internet Fiesta  

- Harcos Bálint író-olvasó találkozó óvodásoknak (NKA pályázat) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

április 

- 1. Kerekítő Mondókás Móka (9.30) 

- Költészet Napja (április 11.) Vecsei H. Miklós előadói est (NKA pályázat) 

- Meseíró pályázat eredményhirdetés 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

-  

 

május 

- Városi Gyermeknap -hoz való csatlakozás minden évben rész vesz rajta az intézmény  

- V.Kulcsár Ildikó író-olvasó találkozó (NKA pályázat) 

-  Agócs Írisz író-olvasó találkozó (NKA pályázat) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 
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június 

- Ünnepi Könyvhét-könyvbemutató-vagy ismert író akinek jelenik meg könyve 

éppen  

- Túl az Óperencián levelezős játék eredményhirdetése díszvendég: Tölgyesi Lívia 

(NKA pályázat) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

 

július 

- 6. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

augusztus 

- 3. Papírszínház játszótéren (10 óra) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

szeptember 

- Autómentes Nap -hoz való csatlakozás 

- 30. Népmese Napja (országos program) 

- Bauer Barbara író-olvasó találkozó (NKA pályázat) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

október 

- Őszi Könyvtári Napok (országos) országos programok egész héten, minden évben 

csatlakozunk, kiemelt nap a Könyves Vasárnap, ismert írók, helyi vonatkozású írók 

meghívásával, valamint az országosan tervezett témákhoz kapcsolódó előadások. 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

 

 

november 

- Pöttöm Mozi (kéthetente pénteken) 

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 
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- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

december 

- Mikulás (Deli Orsi+Fenyvesi Gábor+a Mikulás) koncert 

- Karácsonyváró kézműves foglalkozás  

- Kerekítő Mondókás Móka (minden szerda) 

- Baba-Mama Klub (minden szerda) 

- DombóKocka Társasjáték Klub (minden hónap utolsó péntek) 

 

 
Szolgáltatások nemzetiségek és fogyatékkal élők számára 

 

Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok, szolgáltatások 

 

A településen élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a település lakosságához 

viszonyított aránya …………..(%)  

 

Dokumentumok a nemzetiségek számára 
2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 
változás %-ban előző 

évhez képest 

Könyvek 0 0 0 

Folyóiratok (címek száma) 1 1 0 

Elektronikus dokumentumok 0 0 0 

Összesen   0 

IV.  

V. FEJLESZTÉSEK 

 

1. Épület állapota (kérjük kiválasztani): 

Legutóbbi részleges vagy teljes felújítás éve: 
 

1) Használhatatlan (a könyvtár ideiglenes helyen működik, mert az eredeti épület nem használható). 

2) Dohos, nedves, omladozó vakolat, huzatos nyílászárók, elégtelen fűtés, elégtelen szellőzés, sötét terek 

(ezen jellemzők közül bármelyik megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

3) Tíz évnél régebbi festés, korszerűtlen világítás, gazdaságtalan fűtés (ezen jellemzők közül bármelyik 

megléte esetén, pl. az épület 30%-ban). 

4) Viszonylag karbantartott, de esztétikailag kifogásolható. 

5) Felújított, esztétikusan berendezett. 

6) A modern könyvtárépítészeti trendeknek megfelelő terek 

7) Egyéb: …………………………………………………… 

  

 

 

 

2. Legutóbbi részleges vagy teljes fejújítás éve: 2010 
 

1) Használhatatlan 

2) Nem esztétikus, régi (20 évnél régebbi bútorok) 

3) Még használható (15 évnél régebbi bútorok) 
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4) Újszerű (10 évnél régebbi bútorok) 

5) Korszerű (5 évnél régebbi bútorok) 

6) Új (0-5 év közötti beszerzésű bútorok) 

7) Egyéb:………………………………………… 

 

3. Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab ezer 

forint 
megjegyzés 

Gépjármű 0 0 0 

ebből személygépkocsi 0 0 0 

Számítógép 1 300 0 

ebből olvasói 0 0 0 

ebből szerver 0 0 0 

Fénymásoló 0 0 0 

Szkenner 0 0 0 

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe 

kérjük megadni Tb-ban) 
0 0 0 

IKR fejlesztés 0 0 0 

egyéb:………..   0 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen  0 300 0 

 

1.  Pályázatok, projektek 

 

Hazai pályázatok 

megnevezése 
Pályázott 

összeg  
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

Márai Program 150 0 0 0 0 

 

Európai Uniós 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése 

0 0 0 0 0 0 

 

Egyéb, nem hazai 

forrásokra épülő 

pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 
(ezer Ft) 

Elnyert 

összeg 
(ezer Ft) 

Támogató Kezdete Befejezése  

0 0 0 0 0 0 
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V. MENEDZSMENT, MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A tervezett menedzsment és minőségirányítási tevékenységek 2021-ban, a tárgyévi könyvtár 

kommunikációs célok bemutatása  

 

 

 
Kommunikáció 2020. évi 

tény 
2021. évi 

terv 

változás %-

ban előző 

évhez 

képest 

Kommunikációs költségek (ezer Ft)    

TV megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
   

Rádió megjelenések száma (fizetett hirdetések nélkül) 
0 0 -  

Írott sajtó megjelenések száma (fizetett hirdetések 

nélkül) 
   

Online hírek száma    

Közösségi médiában megjelenő hírek száma    

Hírlevelek száma    

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték, ezer Ft) 
20 20  

Egyéb:….    

 

Közösségi szolgálat/önkéntesség 

 
Közösségi szolgálat/önkéntesség 

2020. évi 

tény 
2021. évi terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 
13 16 18 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 
3 4  

A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma  
0 0  

 

Partnerség 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

partnerek száma 2020. évi tény 2021. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 
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Civil szervezetek    

Határon túli könyvtárak 0 0  

Vállalkozók    

Oktatási intézmények    

Egyéb 0 0  

Összesen    

 

Használói elégedettség mérés 

Használói igény- és elégedettség mérések 

2020. évi tény 2021. évi terv 
változás %-ban 

előző évhez képest 

A használói igény- és elégedettség-mérések 

száma 1 1  

A használói igény- és elégedettség-mérések 

során a válaszadó használók száma 79 150 47 
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VI. GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB ADATOK  

 

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:  

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  
2020. 

évi 

tény 

 

2021. 

évi 

terv 

eltérés %-

ban az 

előző 

évhez  

képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 588   

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 
    

– ebből a késedelmi díjbevétel     

– ebből beiratkozási díjbevétel     

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 28.131   

– ebből fenntartói támogatás 28.131   

– ebből felhasznált maradvány    

– ebből pályázati támogatás    

– a pályázati támogatásból EU-támogatás  -   

Egyéb bevétel összesen      

Bevétel összesen  28.719   

Kiadás 

Személyi juttatás 15326 18639  

Munkaadókat terhelő összes járulék 2669 3152  

Dologi kiadás     7448 9029  

Egyéb kiadás 0 0  

Felhalmozási kiadás 3276   

Kiadás összesen  28719 40337  

 

Dátum:  

         …………………………. 

aláírás 

               Intézményvezető 

Dátum: 

……………………………….. 

         aláírás (Fenntartó) 
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A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi 

Közművelődési Programterve 

 

I. Kiállítások 

 

• Április 1.: Múltunk ezer ablaküvege… – tisztelgés Koncz András (1903-1975) 

fényképész munkássága előtt (fotókiállítás az 1938-1943 között készült (digitalizált), 

tematikusan válogatott üvegnegatívokból). 

Programok: előadások, fotó-vetítések online. 

• Június (Múzeumok Éjszakája): előadás(ok), tematikus fotó-vetítések az áprilisban 

nyílott fotókiállítás anyagáról, anyagából. 

Tervezett kísérő programok: a gépesített cséplés bemutatása a hátsó udvarban 

hagyományőrző egyesület közreműködésével, tűzugrás, élőzene, hagyományőrzők, 

képzőművészek, standok, kirakodó, stb. 

• Szeptember (Kulturális Örökség Napjai): 20 éves a Dombóvári Helytörténeti 

Gyűjtemény. 

A Gólyavári ásatás legújabb eredményei – konferencia előadókkal, kutatókkal több 

témakörben a Városháza Ujváry termében, a helytörténeti gyűjteményben.  

Kísérő programok: szabadtéri fotókiállítás, plakátkiállítás, előadások, vetítések, 

múltidéző beszélgetések, térzene.   

• November 2.: „Egy délután megkedveltem Dombóvárt, végre otthon éreztem magamat 

benne…” – tisztelgés a településünk életében meghatározó Illés-Illyés család előtt 

(Illés Gyula főjegyző, Illyés Gyula író, költő, Illés Lajos vendéglős, Illés János 

uradalmi gépész). Magántulajdonban őrzött dokumentumokból, fotókból. 

• December: Habsburg Ottó – Életút és Örökség című vándorkiállítás (Habsburg Ottó 

Alapítvány, a kölcsönzési lehetőségek függvényében, alkalmas időpontban). 

  

II. Közművelődési tevékenység (szakmai, oktatási és szabadidős programok) 

 

Felnőtt programok: 

 

• KÖN (szeptember): A Gólyavári ásatás legújabb eredményei – konferencia 

előadókkal, kutatókkal több témakörben.  

• előadások az év folyamán: régészet, újkortörténet, fotótörténet, helytörténet, 

művészettörténet, néprajz témakörben, úti beszámolók meghívott és helyi 

előadókkal (6 előadás/év).  

• Tárlatvezetések az állandó és az időszakos kiállításokban. 

 

 

Múzeumpedagógia: 

 

• Múzeumpedagógiai foglalkozások az állandó kiállításban a megjelenített 

történelmi koroknak, témáknak megfelelően (Ismerkedés az őskorral, IOVIA 

ébresztése, Látogatás Tinódi korában, Az Esterházyak Dombóváron stb.), a 

korosztályok igényeihez, a tanmenethez igazodva (óvodás, kisiskolás, felső 

tagozatos, középiskolás diákok). 
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• Múzeumpedagógiai foglalkozások az időszaki kiállításokban.  

• A gyűjteményben dolgozó múzeumpedagógus által megtartott foglalkozások 

ingyenesek. 

Megjegyzés: A foglalkozások gyakorisága, mennyisége, a felmerülő 

igényekhez igazodik. Az iskolákkal megkötött szerződések alapján, a 

pedagógusokkal, szaktanárokkal történő egyeztetésekkel, a foglalkozások 

személyes népszerűsítésével számítunk az óvodák, iskolák rendszeres 

látogatására. 

 

III. Gyűjteményi nyilvántartás, raktározás, műtárgyvédelem 

 

• Tároló eszközök-anyagok, dobozok, mappák beszerzése.  

• Műtárgyvédelem (általános restaurálás): restaurátor által kiválasztott 

tárgyakból, tárgytípusokból tematikusan.  

• Leltározás, a gyarapodás számbavétele. 

• A felújított gyűjteményi raktár berendezése. 

  

IV. Megjegyzések, kiegészítések 

 

• Szükséges a gyűjtemény informatikai fejlesztése: a látogatói fogadópultnál, a 

gyűjteményi dokumentációs és feldolgozó munkálatokhoz.  

• Koncz András (1903-1975) dombóvári fényképész digitalizált 

üvegnegatívjainak a nagyközönség számára történő megjelenítéséhez, 

kutathatóságához külön honlap és az ahhoz tartozó nagy méretű (15-20GB) 

tárhely szükséges.  

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület elnöksége által 

előzetesen összeállított – a gyűjtemény tevékenységéhez kapcsolódó – 

programok: 

 

• Városismertető, temetői séták, előadások a település történetéről (polgárosodás, 

településszerkezeti változások, az utcanevek története, a Beszélő Házak 

előadás-sorozat folytatása Takács Istvánné helytörténeti kutatóval). 

• Május végén: Hősök Napja program (közreműködés a szervezésében, 

lebonyolításában). 

• Zenés nyári esték a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény múzeumkertjében 

• Az 1944. június 30-i bombázás dombóvári áldozatai előtt tisztelgő emlékműsor 

szervezése, lebonyolítása (az újdombóvári Nagyboldogasszony templom előtti 

téren). 

• A 20 éves Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény ünnepi kiállítása, és az ehhez 

kapcsolódó kulturális programok, előadások, szervezése. 

• Szepessy László (1880-1915) dombóvári születésű költő verseskötetének 

megjelentetése, könyvbemutató (Kulturális Örökség Napjai, nyertes pályázat, 

támogatók esetén). 
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• A helytörténeti gyűjtemény 20. évfordulója alkalmából egy képes kiadvány, 

könyv kiadása (nyertes pályázat, támogatók esetén). 

• Az éves tervben feltüntetett programok az időközben felmerülő különböző 

okok, nem várt események (a gyűjtemény felújítása, előadói megkeresések, 

technikai okok, vis major, stb.) miatt változhatnak. 
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4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINÓDI MŰVELŐDÉSI HÁZ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes: 2021. március 1-től 

 

Szabóné Rambala Gabriella 

igazgató 
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1. BEVEZETŐ 

 

1.1. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált 

intézmény keretében működő Tinódi Művelődési Ház az 1997. évi CXL. törvény 

szerint közművelődési intézmény. 

1.2. A Tinódi Művelődési Ház a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. szám alatt működik. 

1.3. A Tinódi Művelődési Házat az önkormányzat a város lakosságának 

közművelődési igényeinek kielégítésére, közművelődési tevékenység folytatására 

tartja fenn. 

A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása 

1.4. A Tinódi Művelődési Ház nyitvatartási ideje - amely a közösségekkel előre 

egyeztetett - rendszeres idővel, és a meghirdetett rendezvények idejével egészül ki. 

A művelődési ház nyitvatartási ideje: 

Hétfő:   8.00 – 20.00 

Kedd:   8.00 – 20.00 

Szerda:   8.00 – 20.00 

Csütörtök:   8.00 – 20.00 

Péntek:  8.00 – 20.00 

Szombat:  8.00 – 16.00 

A nyitva tartás változhat a csoportok és a bérlők igényei szerint. 

Az állandó csoportok vezetői – ha a fenti időn túl veszik igénybe az épületet - felelnek 

az általuk használt helyiségekért. 
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2. A KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI 

 

A Tinódi Művelődési Ház rendjének, tisztaságának megőrzése minden használónak 

érdeke és kötelessége. 

2.1 Viselkedés 

A Tinódi Művelődési Ház szolgáltatásainak igénybevétele közben az intézmény 

dolgozói és használói nem sérthetik egymás és harmadik személy vallási, világnézeti, 

politikai beállítottságát, személyiségéhez fűződő jogait. Az épületben is az emberi 

viselkedés általános szabályai érvényesek. 

A Tinódi Művelődési Ház dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot 

ellátó személynek minősülnek. 

2.2. A közösségi színtér használati jogának felfüggesztése: 

Az intézmény vezetője ideiglenesen megtagadhatja a Tinódi Művelődési Ház igénybe 

vételét azoktól, akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan 

akadályozzák. 

Károkozás esetén az okozónak a kárt meg kell térítenie. 

2.3. A reklamációk intézése 

A látogatók – amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését 

sérelmezik-panaszukkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. 

 

3. A KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK SZOLGÁLTATÁSAI 

3.1. TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK 

Térítésmentesen vehetik igénybe a település lakosai az intézmény előcsarnokát 

beszélgetésre, találkozási helyként, továbbá a díjmentesen meghirdetett 

rendezvényeken. 

Térítés nélkül vehetik igénybe az alábbi szervezetek, intézmények Tinódi 

Művelődési Házat, a következők szerint: 

a./ A fenntartó, a nem bevételes fórumokra, kulturális rendezvényekre a 

használatában álló helyiségeket. A teremhasználati igényt a fenntartó előre 

egyezteti, bejelenti. 

b./ A Dombóvár területén működő nevelési-oktatási, valamint a fenntartó vagy 

a részvételével fennálló társulás fenntartásában működő intézmények nem 
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bevételes rendezvényeire a földszinti termeket, valamint a pinceszínházat 

(előtér, színházterem, öltözők). 

c./ A dombóvári bejegyzett civil szervezetek nem bevételes, politikamentes, 

kulturális rendezvényeire a színháztermet, a pinceszínházat vagy az előteret. 

d./ Több dombóvári székhelyű civil szervezetet érintő rendezvényre (Civil 

Fórum, Civil Napok) évi 4 alkalommal díjtalanul helyszínt biztosít a Tinódi 

Művelődési Ház. 

e./ Egyházi szervezetek nem bevételes fórumokra, kulturális rendezvényekre 

évi 2 alkalommal a színháztermet, előteret, öltözőket illetve a pinceszínházat. 

Díjmentesen vehetik igénybe a termeket az alábbiak szerint azok a csoportok, 

melyek a szolgáltatásaikért nem kérnek a résztvevőktől díjat, továbbá közművelődési 

feladatot is ellátnak. 

Térítésmentes szolgáltatást vehetnek igénybe a Tinódi Művelődési Házban 

hagyományosan működő, együttműködési megállapodással rendelkező csoportok, 

akiknek művészeti lehetőséget biztosítunk (alkotás - terjesztés - befogadás, amatőr 

művészeti tevékenységek): 

Rendszeres mozgáslehetőség biztosítása, tartásjavítás, harmonikus mozgás, 

tánckultúránk hagyományainak elsajátítása:  

Kapos Alapítvány néptánccsoportjának: 

 heti 6 alkalommal próbaterem, öltözők, 

 évi 12 alkalommal színházterem, öltözők 

 ruharaktár 

Ének- és zenekultúránk elsajátítása, aktív gyakorlása: 

Kapos Kórus: 

- heti 2 alkalommal 12-es terem, 

- évi 12 alkalommal színházterem 

Tiszta Forrás Dalkör 

- heti 1 alkalommal Kalákában 

Szucsáva Székely Dalkör 

- heti 1 alkalommal emeleti 5. teremben 

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar és Tücsökzenekara, valamint a DOZE fellépéseinek 

támogatása: 

- évi 6 alkalommal a színházteremben 

Kézművesség, hagyományápolás a Szépteremtő Kalákában – folyamatos helyszín és 

eseti programok, havi rendszerességgel 
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Az irodalom, a színjátszás értékeinek megőrzése, színpadra állítása: 

- 2 diák színjátszó kör heti 1 alkalommal igény és lehetőség szerinti próbahely 

biztosítása  

- iskolai drámás képzésnek helyszín biztosítása 

- színjátszó találkozók szervezése, lebonyolítása 

A vizuális kultúra megőrzése, erősítése: 

-  heti rendszerességgel a Légy Képben Fotóklub részére 

- alkalmi filmvetítések lehetőségének biztosítása 

Egyéb képző, önképző, tudás és személyiségfejlesztő csoportok működési 

feltételeinek biztosítása: 

Heti rendszerességgel: 

 Irodalmi Önképzőkör, Wass Albert Olvasókör 

Havi rendszerességgel:  

 Dombóvári Kertbarát Egyesület, Dombóvári Városvédő és Városszépítő 

Egyesület, „Fekete István” Kulturális Egyesület. 

Bevétel nélküli, nonprofit jellegű speciális élethelyzetben lévő csoportok 

összejöveteleihez megfelelő működési tér biztosítása: 

Havonta: 

 Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete  

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei 

Szervezete, 

 Dombóvári Ózon Asztma Egyesület 

- Dombóvári Szívklub, 

 Dombóvári Ilco Egyesület 

Sajátos érdeklődési területű, hagyományos csoportok számára megfelelő tér 

biztosítása: 

Havonta: 

Dombóvári Városi Horgász Egyesület, Dombóvár és környéke Méhész egyesület, 

Dombó-Dog Centrum Kutyás Sport Egyesület (KSE), Dombóvár 2004. Egyesület 

Alkalmi: 

Nők Dombóvárért Egyesület, Nyergesvölgyi Horgászegyesület, Galamb- és 

Kisállattenyésztők Egyesülete, M-12 Dombóvár Postagalamb Sport Egyesület, Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvár Helyi Csoportja, Dombóvári 

Kutyás Egyesület, Magyarországi Eszperantó Szövetség Dombóvári Eszperantó 
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Társaság, Nagycsaládosok Egyesülete Dombóvári Csoportja, Dombóvári Polgárőr 

Egyesület, 

Rendszeres közösségi tér biztosítása a tisztán közösségi célú hagyományos 

csoportoknak (nyugdíjas klubok, ifjúsági körök). 

Heti 1 alkalommal: 

Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, Gyöngykoszorú Kultúrkör  

Alkalmi: 

Ifjúsági klub  

Stúdióhelyiség biztosítása a mindenkori helyi televíziós, rádiós műsorszolgáltatáshoz 

kapcsolódó tevékenységre. 

 

3.2. TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK 

A használók külön díj fizetése mellett a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe: 

3.2.1. A plakátokon és a különböző média és internetes felületeken meghirdetett, a 

Tinódi Művelődési Ház által, valamint a csoportjaik által szervezett programokat, 

rendezvényeket térítési díj ellenében. 

3.2.2. Féláron biztosítja a fenntartó által jóváhagyott terembérleti díjakhoz képest a 

Tinódi Művelődési Ház a lent megjelölt a., b., c. pont szerinti intézmények, 

szervezetek számára a színháztermet, pinceszínházat vagy az előteret jótékony célú, 

bevételes rendezvényeikre legfeljebb évi 2 alkalommal: 

a./ A fenntartónak, a bevételes fórumokra, kulturális rendezvényekre a használatában 

álló helyiségeket. A teremhasználati igényt a fenntartó előre egyezteti, bejelenti. 

b./ A Dombóvár területén működő nevelési-oktatási, valamint a fenntartó vagy a 

részvételével fennálló társulás fenntartásában működő intézményeknek bevételes 

rendezvényeire az alábbi termeket (előtér, színházterem, pinceszínház, öltözők). 

c./ A dombóvári bejegyzett civil szervezetek bevételes, kulturális rendezvényeire a 

színháztermet, a pinceszínházat és/vagy az előteret. 

3.2.3. Termek, eszközök bérletének szabályát, díját az intézmény igazgatója állapítja 

meg díjszabásban. (1. számú melléklet) 

3.2.4. A plakátolás térítési díját az intézmény igazgatója állapítja meg. (2. számú 

melléklet) 

Minden esetben a díjszabást az intézmény közzéteszi. 
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4. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA 

4.1. E szabályzat módosítását kezdeményezheti: 

- Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága 

- Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója  

 

4.2. E szabályzatot Dombóvár Város Önkormányzata a ……………………….számú 

határozatával jóváhagyta és 2021. március 1-jén hatályba lép. 

 

1 sz. melléklet: 

Tinódi Művelődési Ház díjszabása: 

- Helyiség bérleti díjai 

- Eszközök bérleti díjai 

2. számú melléklet: 

Plakátolás, mint szolgáltatás bérleti díjai 

 

Jelen díjszabást 2021. március 01. után kötött szerződések esetén kell alkalmazni. 

Az intézményvezető engedélyével a fenti díjtételektől egyedi esetekben, külön 

szerződésben foglalt feltételekkel el lehet térni. 

 

 

Dombóvár, 2021. március 01. 

Szabóné Rambala Gabriella 

         igazgató 
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1. számú melléklet 

 

TEREMBÉRLETI DÍJAK 2021. március 1-től 

Előtér (max: 200 főig) 

Egész előtér  
1 óra 

15.000 Ft  

Egész előtér  
1 napra 

70.000 Ft  

Egész előtér  
1 óra 

(esti vagy hétvégi rendezvényre) 
30.000 Ft  

Egész előtér  
(esti vagy hétvégi rendezvényre) 

150.000 Ft/alkalom  

Fél előtér  
1 óra 

8.000 Ft 

Fél előtér  
1 napra 

35.000 Ft  

Fél előtér  
1 óra 

(esti vagy hétvégi rendezvényre) 
18.000 Ft 

Fél előtér  
(esti vagy hétvégi rendezvényre) 

75.000 Ft/alkalom 

 

Színházterem (380 fő) (+öltözők) 

1 óra 30.000 Ft 

1 nap 110.000 Ft/alkalom 

Esti vagy hétvégi rendezvényre 150.000 Ft/alkalom 

 

Majoros terem (80 fő) 

1 óra 15.000 Ft 

1 nap  50.000 Ft/alkalom 

1 óra (esti vagy hétvégi rendezvényre) 20.000 Ft 

1 nap (esti vagy hétvégi rendezvényre) 65.000 Ft/alkalom 

 

Pinceszínház (100 fő) 

1 óra  20.000 Ft 

1 nap  60.000 Ft/alkalom 

1 óra (esti vagy hétvégi rendezvényre) 25.000 Ft 

1 nap (esti vagy hétvégi rendezvényre) 75.000 Ft/alkalom 
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Kávézó különterem (Ifjúsági klub) 

1 óra 5.000 Ft 

1 nap 25.000 Ft/alkalom 

 

Próbaterem 

1 óra 
2.500 Ft (állandó csoportnak) 

4.000 Ft (alkalmi csoportnak) 

1 nap 
12.500 Ft (állandó csoportnak) 

25.000 Ft (alkalmi csoportnak) 

 

Emeleti termek (10-20 főre) 
(20-as terem, emelet 5-ös, 6-os, 7-es, 13-as, 14-es, 15-ös) 

 
1 óra 3.000 Ft  

1 nap 15.000 Ft/alkalom  

Tanfolyamra, tartós terembér  6.000 Ft/nap  

 

Emeleti termek (40-50 főre) 
(12-es terem) 

 

1 óra 4.000 Ft  

1 nap 20.000 Ft/alkalom  

Tanfolyamra, tartós terembér  8.000 Ft/nap  

 

Irodabérlet 

1 hónap 3.000 Ft/m2-től, rezsivel 

 

A fenti árak nem tartalmazzák a takarítást, az ügyeletet, a technikust valamint az 
egyedi technikai igényt. 

A feltüntetett bérleti díjak tárgyi adómentesek.  

 

 

Eszközkölcsönzés és egyéb szolgáltatások 
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Önállóan kölcsönözhető eszközök 

Flip Chart tábla papírral 2.000 Ft + áfa/nap 

Íjszett (2db) 5.000 Ft + áfa/db 

könyöklő (fehér, 2 db) 1.500 Ft + áfa/db 

terítő bérlet 500 Ft + áfa/ db 

pótlás 8.000 Ft + áfa/ db 

vizespohár 50 Ft + áfa/ db 

pótlás 250 Ft + áfa/ db 

talpas pohár 50 Ft + áfa/ db 

pótlás 600 Ft + áfa/ db 

műanyag összecsukható szék  

(fehér, 80 db) 
200 Ft + áfa/db 

műanyag összecsukható asztal  

(világosszürke, 7 db) 
500 Ft + áfa/db 

dobogók 

(1m x 1,7m x 0,4m) 
1.500 Ft + áfa/db/nap 

„Prémium” rendezvénysátor 

(fehér, 50 m2 – 5x10m) 
50.000 Ft + áfa (építéssel, bontással) 

 

Csak személyzettel kölcsönözhető eszközök 

színháztermi fény és hangtechnika próbára 3.000 Ft + áfa/ óra + személyzet 

projektoros kivetítés hanggal, lejátszóval,  

1 fő kezelővel 
2.500 Ft + áfa/ óra 

hangosítás Megegyezés kérdése, ridertől függően 

egy alaphangosítás technikussal, 

mikrofonokkal 
80.000 Ft + áfa 

Munkaidőn kívüli technikai személyzet: 1.500 Ft + áfa/ óra/ fő 

Munkaidőn kívüli ügyelet: 1.500 Ft + áfa/ fő 

Zenés - táncos rendezvényekre takarítás és ügyelet: br. 30.000 Ft/ alkalom 

Fénymásolás és nyomtatás 

Fekete-fehér  1-9 oldalig 100 Ft/oldal 
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A/4-es 10 oldal felett 50 Ft/oldal 

Fekete-fehér  

A/3-as 

1-9 oldalig 

10 oldal felett 

200 Ft/oldal 

140 Ft/oldal 

Színes 

A/4-es 

1-9 oldalig 

10 oldal felett 

250 Ft/oldal 

200 Ft/oldal 

Színes 

A/3-as 

1-9 oldalig 

10 oldal felett 

420 Ft/oldal 

360 Ft/oldal 

 

 

 

Kérem a kollégákat, hogy a fenti díjtáblázatot alkalmazzák 2021. március 1-től! 

 

 

 

 

 

Dombóvár, 2021. február 19. 

 

Szabóné Rambala Gabriella 

                                                                                                              igazgató 
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2. számú melléklet 

Plakátkihelyezés 

Árjegyzék 

Városban (26-28 henger) 

Méret Időszak (hét) Egységár (Ft) Áfa (Ft) Összesen (Ft) 
A4 1 hét 5.000 1.350 6.350 

 4 hét 6.350 x 4 hét 25.400 

A3 1 hét 10.000 2.700 12.700 

 4 hét 12.700 x 4 hét 50.800 

A2 1 hét 15.000 4.050 19.050 

 4 hét 19.050 x 4 hét 76.200 

 

Belvárosban (9-10 henger) 

Méret Időszak (hét) Egységár (Ft) Áfa (Ft) Összesen (Ft) 
A4 1 hét 3.000 810 3.810 

 4 hét 3.810 x 4 hét 15.240 

A3 1 hét 6.000 1.620 7.620 

 4 hét 7.620 x 4 hét 30.480 

A2 1 hét 9.000 2.430 11.430 

 4 hét 11.430 x 4 hét 45.720 

 

Három oldalú infótábla (10 helyen) 

Méret Időszak (hét) Egységár (Ft) Áfa (Ft) Összesen (Ft) 
A4 1 hét 7.000 1.890 8.890 

 4 hét 8.890 x 4 hét 35.560 

A3 1 hét 15.000 4.050 19.050 

 4 hét 19.050 x 4 hét 76.200 

A2 1 hét 20.000 5.400 25.400 

 4 hét 25.400 x 4 hét 101.600 

 
Citylight – buszmegállókba (méret: 1185×1750) 

(2×11 hely = 22 db plakát) 
Időszak Nettó (Ft) ÁFA Összesen (Ft) 
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(min. 2 hétre kell) (27%) 
1 hét 15.000 4.050 19.050 
2 hét 19.050.-x 2 hét 38.100 

4 hét 19.050.-x 4 hét 76.200 

 

 

Politikai célú hirdető felületek plakátolása (Kutyaól – 13 db) 

Méret Időszak Nettó (Ft) ÁFA (27%) Összesen (Ft) 
A4 1 hét 3150 850 4.000 

 4 hét 4.000.- x 4 hét 12.000 

A3 1 hét 6.300 1.700 8.000 

 4 hét 8.000.- x 4 hét 32.000 

A2 1 hét 9.449 2.551 12.000 

 4 hét 12.000.- x 4 hét 48.000 

 

Az árak 2021. március 1-től érvényesek! 

www.tinodi-haz.hu/szolgaltatasok/plakátkihelyezés 

 

Elérhetőség: 

dmhkft.prszervezo@gmail.com 

+36 74 466 538 | +36 20 382 0427 

 

 

Dombóvár, 2021. február 19. 

 

 

      Szabóné Rambala Gabriella 

igazgató 

 

http://www.tinodi-haz.hu/szolgaltatasok/plakátkihelyezés
mailto:dmhkft.prszervezo@gmail.com

