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Tisztelt Képviselő-testület!
I.
A Képviselő-testület 2016. október 27-i ülésén ismerhette meg a Tinódi Ház Majoros
termének többfunkciós helyiséggé való átalakításáról szóló első látványterveket. Az
elképzelések alapján egy 145 m2 alapterületű galériát lehetne kialakítani úgy, hogy a
helyiség ezt követően is megtarthatná előadóterem funkcióját. A 3 tartóoszlop köré
tervezett csúsztatható gipszkarton paravánokkal ezt meg lehetne valósítani, amelynek
köszönhetően nagyobb lesz a kiállítófelület és az oszlopokon korábban meghagyott
eredeti burkolathoz sem kellene hozzányúlni. A művelődési ház főbejárata mellett akár
külön utcafronti bejáratot is ki lehet alakítani. Egy kültéri GALÉRIA feliratot is kapna
az épület, az oszlopok keresztmetszetét pedig körben 5 cm-rel színes burkolattal
növelné meg az építész. Ezzel is kissé kiemelve a ház ezen funkcióját.
A szakemberek javaslatai alapján az átalakítás mellett mindenképpen célszerű lenne a
járófelületet egységesíteni, a falakat fehérre festeni. A munkálatokhoz építési
engedélyt nem kell kérni. A bekért árajánlatok alapján az átalakítás bruttó
…................................ forintba kerülne. A látványtervek megalkotására felkért építész,
Dunai József külön tervezési díjat nem kér.
A tervezés során felmerült, hogy a helyiség jelenlegi világítási rendszere nem a
legideálisabb egy galériához. Erre is kértünk be külön terveket, ezek még nem
készültek el. A világítási rendszer átépítése azonban mindenképpen növeli a
költségeket.

II.
Az immár 100 százalékban önkormányzati tulajdonban álló Tinódi Ház Nonprofit Kft.
célja a művelődési ház minél színvonalasabb működtetése, a dombóváriak kulturális
igényeinek kielégítése. A tavalyi év második felétől megújult, bővebb lett a
programkínálat.
Ennek egyik eleme, hogy évente kétszer (egy-egy tavasszal, illetve ősszel) nagyobb
költségvetésű, országos hírű előadásokat szervezünk Dombóvárra. Áprilisban az Orlai
Produkciótól a Száll a kakukk fészkére című darabot hoztuk el Péterfy Bori, Szabó
Kimmel Tamás és Makranczi Zalán főszereplésével. November közepén pedig az
ExperiDance táncszínháza lépett fel telt ház előtt a Szuhay Sportcentrumban a
Nostradamus – Világok vándora című előadással. Ez volt az első alkalom, hogy egy
ilyen jellegű produkciót „házon kívül” rendeztünk meg. Ezek megvalósításához
azonban mindenképpen szükséges az önkormányzat anyagi támogatása is.
Mindemellett a kisebb költségvetésű színházi előadások is legtöbbször telt házasak,
így például a februári Botrány az operában, a márciusi Csárdáskirálynő, a májusi Indul
a bakterház, de említhetném a novemberi Operett Gálát is.

A gyerekeknek is rendszeresen kínálunk színházi előadásokat. Az ovisoknak és
kisiskolásoknak négy darabbal, összesen nyolc előadással készültünk a 2016/2017-es
évadban. Ezeknek az előadásoknak már hagyománya van, talán ennek is köszönhető,
hogy erre az évadra még a tavalyinál is több bérletet adtunk el.
Olyan különleges, rendhagyó produkciókat is bemutattunk az idei évben, mint például
az 1 darab föld című előadás, amely a Pál utcai fiúk táncadaptációja. A Kiváló
Minősítésű- és többszörös Fesztivál-díjas Somogy Táncegyüttes Goran Bregovic
zenéjére mutatta be áprilisban Dombóváron a Molnár Ferenc regénye alapján készült
darabot. Októberben pedig az '56-os forradalom emlékére az Utazás című rockoperát
láthatta a közönség.
A programok színvonalas megtartásához azonban szükségszerű a színpad burkolatának
felújítása. Amellett, hogy balesetveszélyes, már az előadások és koncertek alatt is
állandó problémát okoznak a deszkák közötti rések, mozgó darabok.
Elindult Lélekfrissítő címet viselő sorozatunk is. Ennek keretében járt nálunk
előadásával Oravecz Nóra, Vida Ágnes, Ördög Nóra és néhány napja dr. Tari
Annamária. A legtöbben Zacher Gábor toxikológus főorvosra voltak kíváncsiak,
kétszer is. 2017-ben is lesz Lélekfrissítő, tárgyalásban vagyunk több előadóval. A
Dumaszínház is folytatódik: áprilisban Aranyosi Péter jön Dombóvárra.
A Kanapé és a Feketén-Fehéren című sorozatok keretében járt nálunk többek között
Karafiáth Orsolya, Gerendás Péter, Malek Andrea, Takács Nikolas, Kálloy Molnár
Péter. Az ünnepi könyvhét kapcsán pedig a városi könyvtárral közös szervezésben
Müller Pétert tudtuk meghívni a két sorozat házigazdájának, Turczi Istvánnak
köszönhetően. A Kanapét és a Feketén-Fehéren-t ebben az évadban pihentetjük, hogy
az ezekre szánt büdzsét a nagyobb színházi előadásokra tudjuk fordítani.
Egyre nagyobb szerepet kap a művelődési ház a városi rendezvények
megszervezésében, így a jövőben kiemelten kezeljük többek között a Május 1-gyet, a
Gyereknapot, a Szőlőhegyi Búcsút, az Augusztus 20-ai, az Újdombóvári Őszi Szüreti
Fesztivált és az Adventet.
Ingyenes programjaink is mindig nagyon népszerűek. Lesznek továbbra is játszóházak,
kiállítások. A városi könyvtárral is folyamatosan szervezünk közös programokat.
Elindítottuk a Péntek Esti Ház címet viselő sorozatunkat, amelynek keretében helyi
zenekarok, zenészek, énekesek lépnek fel adott esetben a nemrégiben újra megnyílt
Tinódi Kávézóban vagy a Tinódi Ház előterében.
Nagy sikerrel fut ifjúsági hangversenysorozatunk is. Ennek köszönhetően ingyenes
felajánlást kaptunk dr. Vass Bencétől, a Pécsi Tudományegyetem Zenetudományi
Tanszék vezetőjétől: 2017-ben Kamara Zenei Estek címmel 6 alkalommal
felnőtteknek szóló – neves művészek, zenészek által előadott – kamarazenei estet
tartanak a Tinódi Házban.

Mindemellett januárban először lép fel a művelődési házban Rákász Gergely
koncertorgonista is. Tavasszal a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozónak nemcsak a megyei, hanem a regionális fordulóját is mi rendezzük.
Decemberre pedig egy felnőtt Betlehemes találkozót szeretnénk megszervezni.
A 2017. évben a galéria megnyitása mellett terveink között szerepel, egy ”ifjúsági
sarok” kialakítása is. A városban jelenleg nincs ifjúsági ház, s némileg ezt a szerepet
betöltve működne. Ahhoz, hogy valóban használják is majd a fiatalok, fontos, hogy az
igényeiknek is meg tudjunk felelni. Ilyen például az ingyen wi-fi, illetve olyan
eszközök, amiket ez a korosztály jelenleg nap mint nap használ.
A diákönkormányzattal már az idei évben is dolgoztunk együtt: augusztus végén és
szeptember elején több kültéri filmvetítés is volt a Tinódi Ház melletti füves területen.
Ennek kapcsán gondoltunk arra, hogy csillagnézős estéket is tartanánk. Erre van
megfelelő terület Dombóvár határában, ahol már nem zavaró a fényszennyezés.
A művelődési ház üresen álló helyiségeinek egyikéből úgynevezett coworking
(közösségi) irodát kívánunk kialakítani. Ez tulajdonképpen nagyon kedvező áron, egy
azonnal elérhető, felszerelt irodát jelent kezdő vállalkozók, vállalkozások számára.
Ahol akár még a tárgyalásaikat is lefolytathatják ideális körülmények között.
A fiatalabb generáció mellett természetesen az idősebb korosztály számára is
szeretnénk minél több programot kínálni a jövő évben. Természetesen folytatódik a
”Nemcsak a húszéveseké a világ” zenés-táncos délután minden hónap utolsó péntekén.
De nagy sikere volt az E-Nagyi tanfolyamnak is, amelyen a nyugdíjasok
megtanulhatták kezelni okostelefonjaikat. Ez az ingyenes képzés a napokban ért véget.
Nagyon nyitottak az informatika iránt a nyugdíjasok, így továbbra is érdemes hasonló
jellegű tanfolyamokat indítani.
Emellett az idősebb korosztály számára előadássorozatot is tervezünk indítani. Olyan
előadókat szeretnénk meghívni, akik a leginkább őket érintő témákról, problémákról
tudnak tájékoztatást nyújtani. Az ország több pontján nagy sikerrel működik a Szenior
Akadémia, velük is felvettük már a kapcsolatot. Hiszen tanulni sosem késő.
2017-ben mindenképpen szeretnénk egyre több olyan programot is szervezni,
rendezni, amely a nemzetiségeknek, a nemzetiségekről szól. Megszólítva a dombóvári
székelyeket, horvátokat, német és roma családokat.
Tavasszal csatlakoztunk a Dombóvár Kártya rendszerhez, amelynek köszönhetően
saját szervezésű programjaink kedvezményesen látogathatók. A Tinódi Ház amellett,
hogy elfogadóhely, igényelni is lehet nálunk a városkártyát. Néhány héten belül pedig
bankkártyás fizetésre is lehetőség lesz és a SZÉP kártyát is el tudjuk majd fogadni.
Mindebből jól látszik, hogy folyamatosan változik, bővül kínálatunk, hogy minél
többen érezzenek kedvet ahhoz, hogy ellátogassanak kulturális rendezvényeinkre,
programjainkra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni,
s támogatni szíveskedjen.

I.
Határozati javaslat
a Tinódi Ház Majoros Termének átalakításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének
terhére végezteti el a Tinódi Ház Majoros termének galériává történő átalakítását. A
beruházás becsült költsége …............................. forint. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és kötelezettségvállalások
megtételére.
A képviselő-testület felkéri a Tinódi Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét árajánlatok
beszerzésére a Majoros terem többfunkciós helyiséggé történő alakítására készült
látványterv alapján.
Határidő: 2016. december 23. – a beszerzési eljárások megindítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Tinódi Ház Nonprofit Kft.

II.
Határozati javaslat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi programtervéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit Kft.
2017. évi programtervét elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

