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1. Vezetői összefoglaló a dombóvári Tinódi Művelődési Ház 2020. 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 gondoskodik a település igényes, kulturális életének 

szervezéséről, a városlakók, valamint a városkörnyék, a dombóvári kistérség, 

információs igényeinek kielégítéséről, kulturális hagyományainak őrzéséről, azok 

átörökítéséről, valamint feltételeinek biztosításáról. Helyet ad a civil közösségek 

számára, bemutatkozási lehetőségeket biztosít. Gondoskodik a közösségi és társadalmi 

részvétel folyamatos fejlesztéséről. Megteremti a tehetséggondozás és –fejlesztés 

feltételeit. 

A 2019-ben bekövetkezett törvényi és vezetői személyi változások alapján sor került 

az Alapító Okirat módosítására, elfogadásra került a város közművelődési és 

közgyűjteményi feladatairól és ellátásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet. 

A dombóvári Tinódi Művelődési Ház 2020. 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 a Szakmai munkaterv, melynek részét képezi az éves 

Közművelődési Szolgáltatási terv, a közművelődési intézmény működtetésére irányuló 

Közművelődési megállapodás, az Ingatlanhasznosítási és üzemeltetési szerződés, 

melynek melléklete a Termbérleti díjszabás és a Házirend határozza meg. 

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 továbbfejlesztését, a 

megfelelő esztétikus környezet kialakítására való törekvést. A személyi feltételek 

biztosítása is alapfeladat, a 2020. 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. Továbbra is kiemelt célunk a könyvtári, múzeumi ismeretterjesztő 

sorozatokhoz való csatlakozás, közös programok szervezése. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Városi nagyrendezvények 

Intézményünk feladatai közé tartozik a városi nagyrendezvények részben vagy teljes 

egészében történő szervezése és lebonyolítása. A 2020. évet a városi rendezvények 

tekintetében két nagy ünnepségsorozat megszervezése, lebonyolítása határozza meg. 

Dombóvár várossá nyilvánításának 50. évfordulója, valamint a Trianon 100 

elnevezésű emlékünnepség. Ezt figyelembe véve a város kiemelt rendezvényei április 

első hetére koncentrálódnak, tekintettel arra, hogy Dombóvár születésnapja április 1-

én van. Mindkét 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 szervezi. 

A Magyar kultúra napján méltó ünnepséget szervezünk: a Dombóvárról elszármazott 

Steiner Józsefné (Ilona) által összegyűjtött képeslapokon keresztül mutatjuk be 

irodalmi, néprajzi nagyságainkat, a Kapos Táncegyüttes bemutatójával népi kultúránk 

átörökítését hangsúlyozzuk a zene és a tánc segítségével, a kortárs költészetet 

népszerűsítjük, felolvasással terjesztjük. 

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, (mely a TRIANON 100 emlékév részeként zajlik), 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, melyhez művelődési házunk is többnyire a helyszín 

biztosításával hozzájárul. Intézményünk szervezi hagyományosan május utolsó 

hétvégéjén a Gyermeknapot, melynek középpontjában idén is egy mesebeli/filmbeli 

figura áll majd, és a helyszínt továbbra is a Gunaras Zrt. fogja biztosítani. 

Felelevenítjük és megrendezzük városunk névadójáról, Dombó Pálról, elnevezett nyári 

fesztivált júniusban, a „Pál napi vigasságokat”, melyet két naposra tervezünk. Az első 

napon, a Családok napján a sport horgászat és a gasztronómia kapja a fő hangsúlyt, 

melynek helyszíne a Tüskei horgásztó és környéke. A következő nap a hagyományok 

felelevenítése mellett a szórakozásé, színes kulturális műsorok köré csoportosítva. A 



városrészek hagyományos közösségi rendezvényeit, mint a Szőlőhegyi Anna napi 

búcsút, vagy a Kertvárosi búcsút, adott városrész civil közösségei fogják lebonyolítani.  

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. 

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 és a TRIANON 100 emlékév. Ennek 

kapcsán több nagy tárlatot szervezünk. A Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényünkön 

Dombóvár elmúlt 50 évének meghívóit, plakátjait, újságcikkeit Előtér tárlatban 

mutatjuk be. A város hete rendezvényre a Majoros Galériában Dombóvárhoz kötődő 

alkotók 50 alkotását állítjuk ki, az Előtérben Tilinger Sándor és barátai helyi fotósok 

„Dombóvár 50” címmel (portrék, épületek, hangulatok) fotókollekcióját láthatja a 

közönség. A TRIANON 100 emlékév kapcsán a Hagyományok Háza vándorkiállítását 

tervezzük. Valamint Habsburg Ottó szintén vándorkiállítását állítjuk ki az év 

folyamán. 

 

 

 

 



2. 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 3 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. 

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 Magyarság Háza által tájoltatott Trianon 100, 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. 



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. 

Tárlataink tervezésekor szintén figyelembe vesszük Dombóvár 50. évfordulóját. 

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 2020. 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 
Szépteremtő 
Kaláka 

Hetente egy 
alkalommal 

22 
fő 

A lakosság meghívása a művészeti 
csoport által szervezett 



 

nem csak az 
anyaországi, 

hanem határon túli 
népdal 

gyűjteményeket is. 
 

néprajzi 
foglakoztatója 

2 órás 
foglalkozás 

eseményekre, a programok 
médiafelületeken történő 
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, 

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 



 

életművek 
áttekintésével 

zajlanak 

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 

Dombóvári 
Ifjúsági 

Fúvószenekar 
Újévi Filmzene 

koncertje 

Fúvós zenei 
hangverseny a helyi 
kulturális közösség 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 
Január 11.12. 

1000 
fő 

Előadóest 
(Dumaszínház)t 

 Színházi előadás helyi 
és kistérségi kulturális 
közösség bevonásával. 

Tinódi 
Művelődési Ház – 

színházterem 

Január 15. 
2 órás 

időtartamban 

350 
fő 

Színházi előadás 
Újévi Operettgála helyi 
és kistérségi kulturális 
közösség bevonásával. 

Tinódi 
Művelődési Ház – 

színházterem 

Január 18. 
 3 órás 

időtartamban 

400 
fő 

Kiállítás megnyitó, 
Kamara koncertek 

A Magyar kultúra 
napjához kapcsolódóan 

a helyi kulturális 
közösség bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

előtere és 
Majoros 
Galériája 

január 22.  
4 órás 

időtartamban 

150 
fő 

Filmvetítés   Tinódi január 23.  250 



 

„Maroknyi székely” 
A Magyar kultúra 

napjához kapcsolódóan 
a helyi kulturális 

közösség bevonásával 

Művelődési Ház – 
színházterem 

2 órás 
időtartamban 

fő 

Ifjúsági 
hangverseny 

Filharmónia 
előadássorozat a helyi 
iskolák bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház – 

színházterem 

január 27. 
1,5 órás 

időtartamban 

300 
fő 

Gála és 
Táncszínházi 

előadás 

Civil Gála és a Bekecs 
Táncegyüttes előadása 
a helyi civil társadalom 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház – 

színházterem 

február 2. 
5 órás 

időtartamban 

400 
fő 

Gyermekszínházi 
előadás 

Óz a nagy varázsló 
című előadás a helyi 

óvodák, iskolák 
bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház – 

színházterem 

február 12. 
5 órás 

időtartamban 

700 
fő 

Kultúrházak éjjel-
nappal 

A közművelődés 
területén meglévő 
munkafolyamatok 

bemutatása, kiemelve 
az amatőr alkotó és 

művészeti 
tevékenységet 

Tinódi 
Művelődési Ház 

Február 14-15. 
napi 5-6 órás 
időtartamban 

300 
fő 

 

Wass Albert 
felolvasó maraton  

A Wass Albert 
Olvasókör 

szervezésében a helyi 
civil társadalom 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 
pinceszínháza 

február 19. 
5 órás 

időtartamban 

100 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Matiné előadásban 
gyermekkoncert 

Apacuka zenekar 
előadása a helyi és 
kistérségi ifjúság 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 1. 
2 órás 

időtartamban 

400 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 



 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Komoly zenei 
kamarakoncert 

Saxafon koncert 
a PTE 

együttműködésével a 
helyi kulturális 

közösség bevonásával 
 

Tinódi 
Művelődési Ház 
Majoros terme 

március 4.  
2 órás 

időtartamban 
70 fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 

Amatőr színházi 
előadás  

„Tanár úr kérem!” 
címmel az Eszterházi 

Miklós Szakképző 
Iskola színjátszói 
előadása a helyi 

kulturális közösség, 
iskola diákjai, 

pedagógusai és a szülők 
bevonásával 

  

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 8. 
3 órás 

időtartamban 

400 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Színházi előadás 

Hippolyt a lakáj 
címmel Színházi 
előadás helyi és 

kistérségi kulturális 
közösség bevonásával. 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 20. 
3 órás 

időtartamban 
400 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 



 

Filmvetítés 

Vizipók, csodapók 
ismeretterjesztő kisfilm 

vetítése iskolás 
korosztály bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 21. 
2 előadás  

3 órás 
időtartamban 

700 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Könnyűzenei 
koncert 

Az Ismerős arcok 
nagykoncertje 

helyi és kistérségi 
kulturális közösség 

bevonásával 
 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 
21./április 17. 

(egyeztetés alatt) 

400 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 

Gyermekszínházi 
előadás 

Dzsungel mese! című 
előadás a kistérségi és 
helyi óvodák, iskolák 
bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 25. 
5 órás 

időtartamban 

700 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Ifjúsági 
hangverseny 

Filharmónia 
előadássorozat a helyi 
iskolák bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

március 30. 
1,5 órás 

időtartamban 

300 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

A Város Hete A Város Hete Tinódi március 30.  70 fő A lakosság meghívása 



 

rendezvénysorozat 
Kiállítás 

rendezvénysorozat 
kapcsán kiállítás 

megnyitó 
„Dombóvár 50” címmel 
Tilinger Sándor és fotós 

barátai 
helyi kulturális 

közösség bevonásával 
 

Művelődési Ház s 
Előtér 

1 órás 
időtartamban 

a művelődési ház által 
szervezett 

eseményekre, a 
programok 

médiafelületeken 
történő hirdetése 

Város hete 
rendezvénysorozat 

koncert 

Szélkiáltó koncert 
a helyi ifjúsági 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

április 1. 1 órás 
időtartamban 

100 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Város hete 
rendezvénysorozat 
díjátadó ünnepség 

Ünnepi testületi ülés 
50 évesek köszöntése 
díszpolgári cím és a 

díszjelvények átadása 
helyi érintett közönség 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

április 1. 
5 órában 

400 
fő 

Az érintett 
díszvendégek 

meghívása a város 
Képviselő-testülete 

által szervezett 
díjátadó ünnepségre 

külön meghívóval 

 

Város hete 
rendezvénysorozat 
 

Vetélkedő 

A kistérségi általános 
iskolák számára 

Dombóvárról vetélkedő 
szervezése 

Tinódi 
Művelődési Ház  

előtere 

április 2. 
3 órában 

100 
fő 

Az érintett iskolák 
meghívása külön 

meghívóval 

Város hete 
rendezvénysorozat 
Néptáncfesztivál 

A kistérségi és helyi 
óvodák számára 

meghirdetett fesztivál 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

április 3. 
4 órában 

100 
fő 

Az érintett óvodák 
meghívása külön 

meghívóval 
Város hete 

rendezvénysorozat 
A Dombóvárról 

elszármazottaknak 
Tinódi 

Művelődési Ház 
április 4.  
7 órában 

400 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 



 

Elszármazottak 
találkozója, 

kiállítás, 
színházi előadás 

 

ünnepség,  
„50 alkotó 50 alkotása” 

kiállítás megnyitója, 
Edelényi Vivienn 

pódium estje, 
a helyi kulturális 

közösség bevonásával 
vendégek meghívása 

Majoros 
Galériája, 

pinceszínháza, 
színházterme 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Előadóest 
(Dumaszínház) 

Színházi előadás helyi 
és kistérségi kulturális 
közösség bevonásával. 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

április 15. 
3órában 

250 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Kiállítás  

A Madártani Egyesület 
10. évfordulóján 

emlékkiállítás 
szervezése a  

helyi civil és kulturális 
közösség bevonásával.  

Tinódi 
Művelődési Ház  

előtere 

április 16 
2 órában 

150 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 

Színházi előadás 

„Szép nyári nap” 
címmel a Magyarock 

Dalszínháza Komárom 
musical előadása 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

április 24. 
3 órában 

300 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 
Gyermekszínjátszó 

Fesztivál 

XXIX. Weöres Sándor 
Országos 

Gyermekszínjátszó 
Fesztivál  

a régió színjátszó 
csoportjainak 

Tinódi 
Művelődési Ház  
pinceszínháza, 

színházternóme 

május 8. 
8 órában 

 

250 
fő 

A régió színjátszó 
csoportjainak  

meghívása 
 



 

bevonásával  

Gyermekszínházi 
előadás 

A magyar Népmese 
Színház – A kóró és a 

kismadár a kistérségi és 
helyi óvodák, iskolák 

bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 

május 12. 
2 előadás 4 

órában 

700 
fő 

Az érintett kistérségi 
és helyi iskolák, 

óvodák meghívása 
program 

médiafelületeken 
történő hirdetése 

Színházi előadás  

Buzánszky Jenő elétéről 
a Magyarock 
Dalszínháza 

előadásában előadás 
szervezése 

(egyeztetés alatt)  
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

színházterme 
május  

300 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Kiállítás, 
filmvetítés 

Gyermeknapi 
interaktív kiállítás 

megnyitása 
a kistérségi és helyi 

óvodák, iskolák 
bevonásával 

Tinódi 
Művelődési Ház 

Előtere 
május 27. 

200 
fő 

Az érintett kistérségi 
és helyi iskolák, 

óvodák meghívása 
program 

médiafelületeken 
történő hirdetése 

 Kiállítás 

Pünkösdi kiállítás 
megnyitó szervezése 

Orosz Adél selyemképei 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi 
Művelődési Ház  
Majoros Galéria 

május 27 
100 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 



 

Gyermeknapi 
vigadalom 

Városi gyermeknap 
szervezése Gunaras 

fürdőn 
a helyi óvodák, iskolák 

bevonásával 

Gunaras fürdő 
május 30. 
6 órában 

400 
fő 

Az érintett helyi 
iskolák, óvodák 

meghívása 
program 

médiafelületeken 
történő hirdetése 

Kiállítás 
előadással  

Trianon 100 címmel 
vándorkiállítás 
megnyitása és  

Ablonczy Balázs 
előadása az Ismeretlen 
Trianon (kárpátaljai 

vértanúk) címmel 
Hagyományok Háza 

szervezésében 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi 
Művelődési Ház  

Előterében 

június 4. 
3 órás 

időtartamban 

100 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 



 

Kiállítás megnyitó 

Országos Miniatűr 
fotópályázat szervezése 

helyi és kistérségi 
kulturális közösség 

bevonásával 
 

Tinódi Ház 
Majoros 

Galériában 

június 5. 
2 órás idő 

70 fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

Kiállítás megnyitó  

A „Pál napi 
vigasságok” 

fesztivál kapcsán a 
helyi „Légy képben!” 

fotóklub kiállítása régi 
idők fesztivál 
történéseiről 

Tinódi Ház  
Előtérben 

június 26. 50 fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
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 

Nyári Fesztivál 

Pál napi vigasságok 
Szabadtéri 

szórakoztató napok 
családi horgász nappal, 

kulturális 
programokkal, 

koncertekkel, (Apostol 
koncert) helyi 

fellépőkkel 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

A Városi Tüskei 
horgásztónál,  

és a Vásártéren 
június 27-28. 

1000 
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 

Magyar Fotógráfia 
Napja 

kiállítás megnyitó  
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi Ház 
Majoros 

Galériájában 
augusztus 28. 

70 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 Kiállítás  

Habsburg Ottó 
vándorkiállítás 

megnyitója 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi Ház 
Majoros 

Galériájában 

szeptember 3 
(szervezés alatt) 

50 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 

 Őszi fesztivál Dőry lecsófesztivál a JAM csarnok szeptember 26. 300 A lakosság meghívása 



 

JAM csarnokban civil 
szervezetek 

szervezésében 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

fő a művelődési ház által 
szervezett 

eseményekre, a 
programok 

médiafelületeken 
történő hirdetése 

 Színházi előadás  

Hagyományosan 
Operett előadással 
indítjuk a színházi 

évadot 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi Ház 
színházterme 

szeptember vége 
(egyeztetés alatt) 

400 
fő 

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 10. 
10 órában 

1000 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 Kiálítások 

A Magyar Festészet 
napja alkalmából Lajta 

Gábor festmény 
kiállítás  

Természettudományi 
Múzeum Jégkorszak 

című kiállítása 
szervezése 

Tinódi Ház 
Előterében és a 

Majoros 
Galériában 

október 19. 
október 28 

(egyeztetés alatt) 
2 órában 

50  
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 



 

helyi és kistérségi 
kulturális közösség 

bevonásával 
 

 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 7-14. 
 

500 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

 Adventi ünnepek 

Kiállítás megnyitó, 
gyermekszínház, 
NITA DANCE 

karácsonyi gálája, 
színházi 

előadás,„Advent a 
Hargitán” a Zente 
Ferenc színházzal, 
idősek karácsonya 

műsor, adventi 
vasárnapok 

gyertyagyújtása, 
adventi vásár 

szervezése 

Tinódi Ház előtti 
rendezvény téren 

és a 
színházteremben 

november 29-
december 20. 

1000 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 



 

helyi és kistérségi 
iskolai és kulturális 

közösség bevonásával 
 
 

 Városi szilveszter 

Városi szilveszteri 
futás, gyermek 

tűzijáték szervezése 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi Ház előtti 
rendezvény téren 

december 31. 
1500 

fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő 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 

március 
(egyeztetés alatt) 

70 fő 
 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő hirdetése 

„Lélekfrissítő” 
Ismeretejesztő 

előadás 

Al Ghaoui Hesna 
újságíró és haditudósító 

motivációs előadása 
könyvbemutatóval 

szervezése 
helyi és kistérségi 

Tinódi Ház 
pinceszínházában 

április 
(egyeztetés alatt) 

70 fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 



 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

történő hirdetése 

Ismeretterjesztő 
előadás 

Magyarósi Csaba 
youtuber, újságíró, 
vlogger elsősorban 

fiatal korosztály 
számára szervezett 

előadás 
helyi és kistérségi 

kulturális közösség 
bevonásával 

 

Tinódi Ház 
pinceszínházában 

május 
(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 
kulturális közösség 

bevonásával 
 

Tinódi 
Művelődési Ház  

pinceszínház 

október 
(egyeztetés alatt) 

100 
fő 

A lakosság meghívása 
a művelődési ház által 

szervezett 
eseményekre, a 

programok 
médiafelületeken 
történő 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 9. 
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 
TEVÉKENYSÉG 
FELTÉTELEINEK 
BIZTOSÍTÁSA 
 

Kapos 
Táncegyüttes 

ifjúsági és 
utánpótlás 
csoportjai 

A magyar néptánc 
kincs minél szélesebb 
körű megismertetése, 

megszerettetése, 
táncművészeti képzés, 

utánpótlás nevelés, 
színpadi fellépések, 

közösségi tevékenység 
formájában 

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 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. 



 

 

 



 

 

A Tinódi Művelődési Ház 2020. évi rendezvényterve 

 

JANUÁR: 

Január 11.  16.00  Újévi Filmzene koncert – Dombóvári Ifjúsági 

Fúvószenekar 

Január 12.  16.00  Újévi Filmzene koncert (Ráadás) 

Január 15. 19.00  Dumaláda előadóest 

Január 18. 19.00  Újévi Operett Gála 

Január 22. 18.00  Magyar Kultúra Napja – kiállítás megnyitó Január 

23. Maroknyi székely filmvetítés – Székely Kör  

Január 27. 09.00  Filharmónia előadássorozat 

Január 31. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak 

FEBRUÁR 

Február 1. 07.00-13.00 Horgászgyűlés 

20.00  Horgászbál 

Február 2. 15.00  Civil Gála  

   Bekecs Táncegyüttes 

Február 7. 10.00-16.00 Illyés Gyula Gimnázium Szellemi vetélkedője 

Február 8. 20.00  Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda Bál 

Február 11. 18.00  Házasság hete – Süveges Gergő előadása 

Február 12. 10.00, 14.00 Gyermekszínház (bérlet) – Óz, a nagy varázsló 

Február 14-16.   Kultúrházak éjjel nappal 

14. 15.00-tól Civil közösségi csoportok találkozója 

16.30  Beszélgetés Dombóvár elmúlt 50 évéről  

(Erky-Nagy Tibor, Tilinger Sándor, Takács Istvánné, 

 moderátor: Keszthelyi Tibor)  

17.30  Kiállítás megnyitó (elmúlt év eseményeinek 

plakátja, meghívója) 

18.30  Koncertek: a DOZE (Balaskó János), Balassa 

Hajni+Fenyvesi Kata zenés koncertje 



 

15. 9.00-12.00 Kézműves foglalkozás (Dr. Pappné Farkas Gabriella 

– Szépteremtő Kaláka) 

  17.00  Slampoetry est  

Február 20. 8.00-13.00 Agrár Fórum  

Február 21. 19.00  Színházi előadás (Pesti Művész Színház) 

Boldog születésnapot! avagy hatan pizsamában 

Február 29.14.00-19.00 Wass Albert felolvasó maraton a Wass Albert kör 

szervezésében 

Február 28. 14.00-16.00 Zenés teadélután szépkorúaknak élő zenével 

MÁRCIUS 

Március 1.  10.30-11.30 Apacuka zenekar – Mazsola és Tádé – délelőtti 

Matiné családoknak 

Március 4. 18.00  PTE kamarakoncert – Saxofon kvartett 

Március 6.    Városi Nőnap – Vivát Bacchus (Regisztrációs jegy) 

Március 7.    Szivárvány ovi szülők nevelők bálja (Retro disco) 

Március 8.     Tanár úr kérem! - előadás a Tinódi Házban 

Március 20.  18.30  Pannon Filharmónikusok szabadtéri koncertje (rossz 

idő esetén aula) 

Március 20. 19.00  Színházi előadás: Hippolyt, a lakáj címmel 

Március 23. 10.30  Vizipók, csodapók címmel filmvetítés – Belvárosi 

Általános Iskola számára 2 előadás 

 Március 25. 10.00,14.00 Gyerekszínház (bérletes) – Dzsungel mese! avagy a 

kis oroszlán keresi a sörényét (Bóbita Bábszínház Pécs) 

Március 27. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak élő zenével 

Március 28.   Retro buli  

Március 30. 9.00  Filharmónia előadássorozat 

Március 30.  18.00  Kiállítás megnyitó – Tilinger Sándor és baráti fotós 

társasága az Előtérben: Dombóvár 50 címmel 

ÁPRILIS 

Április 1. Város hete programsorozat: 

12.00  a négysávoson a középiskolások részvételvével 



 

„DOMBÓVÁR 50” felirat felrajzolása, melyről dron felvétel 

készül - Szélkiáltó koncert  

16.00   Ünnepélyi testületi ülés 

50 évesek köszöntése tortával 

Díjak átadása – Város díszpolgára és díszjelvényesei 

Április 2. Vetélkedő - Dr. Szenyéri Zoltán vezetésével a kistérségi általános 

iskolák számára – a Várossá avatás emlékére 

Április 3. 08.00-12.00 Néptánc fesztivál – Százszorszép Óvoda  

Április 4.                  Nemzetközi focikupa – HEMI sport csarnok/ Apáczai műfüves 

(Székely, horvát) 

14.00 Mozdony indítás - MÁV 

15.00 Elszármazottak találkozója  

17.30 Kiállítás megnyitó a Majoros Galériában – „50 alkotás” 

címmel 

 19.00 Színházi előadás Edelényi Vivien pódium estje (Debrecen) 

Április 9. 09.00-12.00  Húsvétváró kézműves foglalkozás (Könyvtárral 

közösen) 

Április 15. 19.00  Dumaszínház – Hadházi László 

Április 16. 18.00  Kiállítás megnyitó - Madarász fotó kiállítás Nagy 

Sándor szervezésében 

Április 17.    Ismerős Arcok koncert 

Április 17. 18.00  Madártani Együselet ünnepi közgyűlés 

Április 18.   Tündérkert Bölcsőde – jótékonysági bál 

Április 24. 19.00  Színházi előadás - Szép nyári nap – Magyarock 

Dalszínház Komárom 

Április 24. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak élő zenével 

Április 25. 20.00  Jótékonysági Retro buli (bál) 

Április 20/21/22/27/28/29.  Al Ghaoui Hesna – Életbátorság c. előadás  

MÁJUS 

Május 8. WSO (XXIX. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó 

Fesztivál) 



 

Május 12. 11.00 Gyermekszínházi előadás - Magyar Népmese Színház – A 

kóró és a kismadár  

Május 15/16./22./23. 19.00  Színház (Buzánszky darab - 

komáromiak/Roxínház – Holleanyó (matiné) 

Május 25-29.  Star Wars kiállítás + filmvetítés 

Május 27. Kiállításmegnyitó – Orosz Adél - Kaposvári Képzőművészek 

Egyesület (Előtér – Pünkösdhöz kapcsolódva) 

Május 29. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak 

Május 30. 14.00-18.00 Városi Gyereknap – Gunaras – Star Wars témában 

Május „Lélekfrissítő” – Magyarósi Csaba youtuber, újságíró – előadóest  

JÚNIUS 

Június 4.  Trianon 100 év – Székely testvér településsel megállapodás 

aláírása 

Ablonczy Balázs előadás: Ismeretlen Trianon – Az összeomlás 

rejtett oldalai 1918-24./filmvetítés: Kárpátaljai vértanúk/ 

Vándorkiállítás – Magyarság Háza 

Június 5. Kiállításmegnyitó – Országos MINIATŰR Fotópályázat anyaga 

(Majoros Galéria) 

Június 15-19./július 6-10.  Szépteremtő Kaláka tábor 

Június 26.  Kiállítás megnyitó – Légy képben! Fotóklub (Pál-napi 

vígasságokról) 

Június 27. Múzeumok éjszakája 

Június 27-28   Pál-napi vigasságok:  

1.nap: Horgász Egyesület családi nap - halászlé főző versennyel (mesterszakács: Budai 

Péter) vagy Bede Róbert és ügyességi játékokkal 

2. nap: térség bevonásával kulturális programok a vásártéren - Apostol koncert 

Június 29-Július 2.  NDC tábor 

JÚLIUS 

Július 7.   Kiállításmegnyitó – Bodó Imre (Majoros) 

Július 28.   Kiállításmegnyitó (Előtér) 

 



 

AUGUSZTUS 

Augusztus 20.  Az államalapítás és az új kenyér ünnepe  

Augusztus 28.  Magyar fotógráfia napja – kiállításmegnyitó (Majoros 

Galéria) – Tilinger S. 

SZEPTEMBER: 

Szeptember 1.  Megyenap Dombóváron – székely testvértelepülési 

szerződés aláírása 

Szeptember 3.  Kiállításmegnyitó – Trokán Nóra/Haubsburg Ottó 

vándorkiállítás 

Szeptember 22.  Autómentes nap (Ovik, sulik, rendőrség, Dombó CSIPSZ, 

művelődési ház) 

Szeptember 25. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak 

Szeptember 26.   Dőry lecsófesztivál - Borbás Marcsival (JAM) 

Szeptember    Színházi előadás (operett) 

Szeptember    Almási Kitty pszichológus – Ki vagy Te? című 

előadóestje 

Szeptember    Előadóest – Hazajárók (Úti kalauz)   

OKTÓBER 

Október 6.     Aradi vértanúk napja 

Október 10.     XXIX. Újdombóvári Őszi Fesztivál - virtusjátékok 

Október 19.    Magyar festészet napja – kiállításmegnyitó – Lajta 

Gábor író (Előtér) 

Október 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról 

Október 28. Kiállítás (Majoros) – Magyar Természettudományi 

Múzeum 

Október 30.  14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak 

Október    Színházi előadás – Roxínház/Veres1Színház/Centrál 

Színház  

Október     Előadóest – Bereczki Enikő generációs szakértő 

Október    Gyerekszínház (bérletes) 



 

NOVEMBER 

November 7.    Márton-napi borünnep (Német nemzetiségiek, 

Kertbarátok)  

November 11.   Márton-nap (Óvodások – Színházterem) 

November 12.    Szociális munka napja 

November 14.   Alte Kameraden Blaskapelle Zenekar Márton-napi 

koncertje 

November 27. 14.00-16.00 Zenés teadélután a szépkorúaknak 

November 29.  Kiállításmegnyitó – Adventi kiállítás (Majoros) 

November 29.   Advent 1. vasárnapja 

November  Színház (nagy előadás – pl.: Zente Ferenc Színház – 

Advent a Hargitán)  

November   „Léleképítő” Előadóest – Dr. Phd. Pécsi Rita 

November   Gyerekszínház (bérletes) 

DECEMBER 

December 6.   Advent 2. vasárnapja 

December 13.   Advent 3. vasárnapja 

December 20.   Advent 4. vasárnapja 

December     Idősek karácsonya 

December   NDC Gála 

December   Szilveszter 

 

 

 

Filharmónia 2020/2021 - Zenei Ifjúsági bérlet  

PTE hangverseny 2020/2021 – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 

Zeneművészeti Intézet kamarakoncert-sorozat ingyenes koncertjei 

Programjaink az év folyamán a szervezési feladatok miatt változhatnak. 

 


